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Місце проведення: Київський університет туризму, економіки і права
вул. Генерала Жмаченка, 26;
Зала засідань (ауд.201)
ПОРЯДОК РОБОТИ
12.00 – 12.15 реєстрація учасників круглого столу
12.15 – 14.15 виступи учасників

РЕГЛАМЕНТ
 доповідь – 10 хв.
 виступи учасників – 5-7 хв.
 обговорення доповідей –3-5 хв.
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І. ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
 «Актуальні проблеми сучасного туристського руху»

Федорченко Володимир Кирилович – доктор педагогічних наук,
професор (КУТЕП)

 «Класифікація туристських проблем в контексті
проблемології»

 критерії класифікації туризмологічних проблем;
 специфіка розв’язання проблемних ситуацій в українському
туризмі
Пазенок Віктор Сергійович – доктор філософських наук, професор,
член-кор.
НАН
України
(КУТЕП,
Інститут
філософії
ім.Г.С.Сковороди НАН України)

 «Сутність сучасного проблемного мислення»

 залежність проблемного мислення від способу суспільного
розвитку;
 специфіка існування проблем в період «рідинної сучасності»
Лях Віталій Васильович – доктор філософських наук, професор,
(Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України)

 «Проблеми та перспективи екстремального туризму»

 причини які стимулюють людей до екстремального;
 основи і перспективи космічного туризму
Базалук Олег Олександрович – доктор філософських наук, професор
(КУТЕП)

 «Проблемний характер соціальної взаємодії в туристських
подіях»
Цюрупа Михайло Володимирович – доктор філософських наук,
професор
(Державний
економіко-технологічний
університет
транспорту, м. Київ)

 «Проблеми створення ефективних механізмів управління
туристськими підприємствами в сучасних умовах»

 сутність підприємницьких мереж;
 особливості управління підприємствами мереж туристської
сфери
Галиця Ігор Олександрович – доктор економічних наук, професор
(КУТЕП)
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 «Соціальні проблеми сучасного суспільства знання»

 сутність соціальної проблемології;
 методологічні та технологічні регулятори проблемного соціуму
Бойченко Михайло Іванович – доктор філософських наук, доцент
(Національний університет імені Тараса Шевченка)

 «Актуальні проблеми ресурсовідтворення в туризмі»

 особливості операційного процесу в туризмі
 механізми відтворення туристичних ресурсів
Марченко Анатолій Захарович – кандидат економічних наук, доцент
(КУТЕП)

 «Проблеми гармонізації відносин держави до розвитку
туризму в Україні»

 сучасні вимоги до гармонізації відносин в туризмі
 неузгодженості між суб’єктами національного ринку туризму
Кірейцев Григорій Геннадійович – доктор економічних наук,
професор (КУТЕП)

 «Культурологічні проблеми туризму»

 необхідність культурологічного аналізу;
 соціокультурні цінності туризму.
Маслов Володимир Володимирович – кандидат філософських наук,
доцент (КУТЕП)

 «Систематизація базових понять в науці про туризм і
гостинність як освітня проблема»

 проблема уніфікації базових понять науки про туризм і
гостинність;
 проблема формування системи знань сфери туризму і
гостинності;
 проблема професійного підходу до питання о викладанні
спеціальних туристських дисциплін
Лук’янова Людмила Григорівна – завідувач міжкафедральної
навчально-наукової дослідної лабораторії «Гостинність сфери послуг»
(КУТЕП)

 «Проблема соціальної ідентичності особистості
сучасному високо інформаційному суспільстві»
Соболь Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук

в

(Національний університет імені Тараса Шевченка)
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ІІ. Дискусія з приводу актуальних проблем туризмології
ІІІ. Рекомендації
1. Видати матеріали засідання круглого столу: «Проблемологія і туризм».
2. Підготувати пропозиції щодо актуальних проблем туризмології для
директивних органів.
3. Застосовувати матеріали круглого столу у навчальному процесі.
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