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Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  

Денна форма навчання  

Про затвердження тем   

кваліфікаційних робіт  

  

Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми кваліфікаційних робіт 

студентів 2 курсу (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 

«Туризм» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: Група УТ-61 за 

державним замовленням  

1. БУРИКІН Денис Павлович «Розробка рекламних заходів з просування 

автобусного туру» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В.  

2. ГОЛИШЕВСЬКА Юлія Олександрівна «Перспективи розвитку 

культурнопізнавального туризму у Харківській області» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Посохов І.С.  

3. ДЕРМАН Марія Антонівна «Перспективи підвищення ефективності 

управління персоналом готельного підприємства» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

4. ЕЙВАЗОВА Ельвіра Ельманівна «Рекреаційний та лікувально-оздоровчий 

туризм Харківського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

5. КУЙДІНА Катерина Олексіївна «Формування та розробка стратегії розвитку 

туристичної галузі в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Баранова В.В.  

6. ЛЕВІНА Маргарита Олексіївна «Перспективи розвитку туризму в 

Полтавській області (на прикладі розробки туристичного маршруту «Горішні 

Плавні та околиці»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М.  

7. НІКУЛІНА Яніна Станіславівна «Аналіз особливостей психологічного 

впливу різних видів реклами на споживачів туристичного продукту» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В.  



8. СИЧ Катерина Анатоліївна «Пріоритетні напрями забезпечення сталого 

розвитку туризму України в умовах пандемії» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Гапоненко Г.І.  

9. ТАНАШКІН  Олександр  Дмитрович  «Вплив  туризму  на  економіку  

Туреччини» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

10. ХАЧАТРЯН Елона Арнольдівна «Пріоритетні напрями забезпечення сталого 

розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

11. ЦИНДРЕНКО Богдан Євгенович «Світовий ринок гірськолижного туризму: 

сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

  

Група УТ-61 за 

контрактом  

1. БОБРОВА Марина Андріївна «Проблеми та перспективи туристичної 

діяльності в Сумській області» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І.  

2. ГУЛЯН Давид Юрійович «Арменія на світовому ринку туристичних послуг» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Алексєєва Т.І.  

3. КОНДРАТЕНКО Марія Ігорівна «Розробка програми розвитку 

екстремального туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Євтушенко О.В.  

4. МЯТЛІК Катерина Євгенівна «Розробка перспективної бізнес-моделі 

сільського зеленого туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Парфіненко А.Ю.  

5. ПАЛЬЧИК Аліна Олександрівна «Сучасний стан та перспективи розвитку 

міжнародного туризму в Марокко» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц.  

Посохов І.С.  

Підстава: службова записка   
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Прошу затвердити теми кваліфікаційних робіт студентів 2 курсу 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» та 

призначити керівників кваліфікаційних робіт: Група УТ-61 за державним 

замовленням  

1. БУРИКІН Денис Павлович «Розробка рекламних заходів з просування 

автобусного туру» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В.  

2. ГОЛИШЕВСЬКА Юлія Олександрівна «Перспективи розвитку 

культурнопізнавального туризму у Харківській області» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Посохов І.С.  

3. ДЕРМАН Марія Антонівна «Перспективи підвищення ефективності 

управління персоналом готельного підприємства» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

4. ЕЙВАЗОВА Ельвіра Ельманівна «Рекреаційний та лікувально-оздоровчий 

туризм Харківського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

5. КУЙДІНА Катерина Олексіївна «Формування та розробка стратегії розвитку 

туристичної галузі в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Баранова В.В.  

6. ЛЕВІНА Маргарита Олексіївна «Перспективи розвитку туризму в 

Полтавській області (на прикладі розробки туристичного маршруту «Горішні 

Плавні та околиці»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М.  

7. НІКУЛІНА Яніна Станіславівна «Аналіз особливостей психологічного 

впливу різних видів реклами на споживачів туристичного продукту» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В.  

8. СИЧ Катерина Анатоліївна «Пріоритетні напрями забезпечення сталого 

розвитку туризму України в умовах пандемії» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Гапоненко Г.І.  



9. ТАНАШКІН  Олександр  Дмитрович  «Вплив  туризму  на  економіку  

Туреччини» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

10. ХАЧАТРЯН Елона Арнольдівна «Пріоритетні напрями забезпечення сталого 

розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю.  

11. ЦИНДРЕНКО Богдан Євгенович «Світовий ринок гірськолижного туризму: 

сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

  

Група УТ-61 за 

контрактом  

1. БОБРОВА Марина Андріївна «Проблеми та перспективи туристичної 

діяльності в Сумській області» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І.  

2. ГУЛЯН Давид Юрійович «Арменія на світовому ринку туристичних послуг» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Алексєєва Т.І.  

3. КОНДРАТЕНКО Марія Ігорівна «Розробка програми розвитку 

екстремального туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Євтушенко О.В.  

4. МЯТЛІК Катерина Євгенівна «Розробка перспективної бізнес-моделі 

сільського зеленого туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Парфіненко А.Ю.  

5. ПАЛЬЧИК Аліна Олександрівна «Сучасний стан та перспективи розвитку 

міжнародного туризму в Марокко» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Посохов І.С.  

  

  

Декан факультету міжнародних економічних 

відносин  

та туристичного бізнесу                                                    Валерій РЄЗНІКОВ  

  


