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Загальноуніверситетська науково-практична конференція  

 

«Проблеми розвитку туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу в контексті глобалізаційних процесів»  
 

 

м. Київ        18 грудня 2012 р. 

          12.20 

 

 

Приміщення КУТЕП, вул. Жмаченка, 26 

(ауд. 201) 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

 

12.20 –початок роботи конференції, вступне слово 

12.30 – 13.20  – Пленарне засідання 

13.30 – 14.30  – секційні засідання 

15.00        – підведення підсумків конференції 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 доповіді – 10 хв. 

 виступ у обговоренні – 5 хв. 

 довідки – 1 хв. 
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18 грудня 2012 р. 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(початок о 12.30 ауд. 201) 

 

Вступне слово 

Ректора Університету,  

доктора педагогічних наук, професора 

Федорченка Володимира Кириловича 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

№ 

п/

п 

ПІП 

 

 

Тема виступу 

 

1. 

Картавцев  

Валерій Степанович  

кандидат юридичних наук, 

професор 

 

«Створення засад кримінально – 

правового забезпечення захисту 

національної безпеки України 

(історичні аспекти) 

2. 

Лукьянова 

Людмила Григорівна 
доцент КУТЕП 

«Новый образовательный стандарт и 

проблема моделирования 

профессиональных знаний в туризме и 

гостеприимстве» 

 

3. 

Марченко  

Анатолій Захарович 

кандидат 

економічних наук, доцент 

 

«Загрози глобалізації національній 

туристичній індустрії: етичні та 

економічні аспекти» 
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Секція 1 

«КУЛЬТУРА ОСВІТИ В ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ» 

 
Ауд. 112-а 

Керівник секції: 

кандидат соціологічних наук, доцент КУТЕП  

Мініч Ірина Михайлівна  

 

Секретар  

викладач КУТЕП 

Рибка Тетяна Олександрівна 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Назва доповіді 

1. 

Мініч  

Ірина Михайлівна 

 кандидат соціологічних 

наук, доцент 

 

«Дистанційне навчання в туризмі – 

від теорії до практики» 

 

2. 

Дорошенко  

Таісія Тихонівна  

доцент КУТЕП 

 

«Інтеграція України в міжнародний 

готельний бізнес» 

 

3. 

Міхо  

Олена Іванівна 

 старший викладач 

КУТЕП 

 

«Модель фахівця туристської 

анімації» 

4. 

 Дехтярева 

Тетяна Степанівна 

(Донецький інститут 

міського господарства) 

«Практика територіального 

брендингу міст Донецької області як 

шлях підвищення ефективності 

використання туристського 

потенціалу регіону» 

 

 

5. 

Діденко  

Катерина Дмитрівна 
кандидат географічних  

наук 

 

«Місце географічної науки в 

підготовці фахівців для сфери 

туризму» 
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6. 

Агафонова  

Людмила Григорівна 

кандидат економічних 

наук 

професор КУТЕП 

«Розробка моделі комерційного успіху 

туристичного підприємства в 

сучасних умовах» 

 

 

 

7. 

Палієнко  

Сергій Володимирович 

кандидат історичних 

наук 

 

«Репрезентація туристичних 

продуктів з активного туризму в 

мережі Інтернет» 

8. 

П’ятницька  

Галина Тезіївна 

доктор економічних наук, 

професор; 

П’ятницька  

Неоніла Олександрівна  

 кандидат економічних 

наук, професор КУТЕП 

 

«Інновації в управлінні організацією 

харчування у загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

9. 

Зубар  

Надія Миколаївна 

кандидат технічних наук, 

професор КУТЕП 

Василенко  

Олена Вікторівна.  

викладач КУТЕП 

 

«Сучасні тенденції розвитку 

ресторанного бізнесу» 

 

10. 

Максимченко  

Анна Миколаївна 

викладач КУТЕП 

 

«Забезпечення конкурентоздатності 

розвитку підприємств готельного 

бізнесу» 

 

 

11. 

Красовський  

Євген Валерійович 

кандидат економічних 

наук,доцент КУТЕП 

 

«Проблеми інтеграції України у 

Європейському співтоваристві 

засобами туризму і гостинності» 

 

12. 

Кущ  

Тетяна Олександрівна 

доцент КУТЕП 

«Культура як визначальний чинник 

розвитку послуг ресторанного 

господарства» 
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13. 

Федірко Валентина 

Михайлівна 

викладач КУТЕП 

 

«Сучасні тенденції у виробництві 

ресторанної продукції» 

14. 

Бунтова  

Наталія Володимирівна 

 кандидат економічних 

наук, доцент КУТЕП 

 

«Основні детермінанти розвитку 

готельного бізнесу в Україні» 

15. 

Волинець  

Володимир Васильович 

кандидат історичних 

наук, доцент,  

професор КУТЕП 

 

«Інноваційні чинники покращення 

туристичної привабливості України» 
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Секція 2 

«РОЛЬ І МІСЦЕ ТУРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ» 

Ауд. 320 

Керівник секції: 

кандидат економічних наук, професор КУТЕП  

Міщенко Анатолій Григорович 

 

Секретар  

старший викладач 

Мельник Ірина Леонідівна 

 

№ 

з/

п 

П.І.Б. Назва доповіді 

1. 

Міщенко  

Анатолій Григорович  

кандидат економічних 

наук, професор КУТЕП 

 

«Ринок міжнародного туризму і його 

вплив на економічний розвиток 

країн» 

2. 

Мінін  

Леонід Васильович  

доктор економічних наук, 

професор 

 

«Проблеми розвитку туристичного 

бізнесу в умовах глобальної фінансової 

кризи» 

3. 

Марченко  

Анатолій Захарович 

кандидат економічних 

наук, доцент 

 

«Економічні загрози глобалізації для 

національного ринку туристичних 

послуг та гостинності» 

4. 

Муковський  

Іван Тимофійович  

доктор економчних наук, 

професор 

 

«Методологічні підходи до визначення 

сутності туристських ризиків та 

шляхів їх уникнення» 

5. 

Баремба  

Людмила Володимирівна 

кандидат економічних 

наук, доцент 

 

«Економічний вплив туризму» 
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6. 

Вітер  

Ірина Ігорівна 
кандидат економічних наук, 

доцент 

 

«Розвиток туризму як фактор інтеграції 

України в глобальний простір» 

 

7. 

Будя  

Олександр Петрович 
кандидат технічних наук, 

професор КУТЕП 

 

«Сучасний стан інтеграції України в 

інформаційний простір світового 

туризму» 

 

8. 

Безверхий  

Олександр Ігоревич 

кандидат фізико-

математичних наук, 

професор 

 

«Особливості інтеграції готельного 

бізнесу України в світовий 

туристичний ринок» 

 

9. 

Бірюкова  

Ганна Сергіївна 
старший викладач 

КУТЕП 

 

«Корпоративні цінності як важливий 

елемент глобалізації туристичних 

підприємств» 

 

10. 

Любима  

Аліна Євгеніївна 

старший викладач 

КУТЕП 

«Формування показників диференціації 

туристичного продукту методом 

економіко – математичних моделей в 

геоекономічному середовищі» 

 

11. 

Лобанова  

Валентина Анатоліївна  
кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент 

 

«Реконструкція підприємств сфери 

туризму під впливом процесів 

глобалізації: завдання та проблеми» 

 

12. 

Янчук 

 Оксана Володимирів  
 старший викладач 

КУТЕП 

 

«Фінансові аспекти глобалізації 

вітчизняного туристичного бізнесу» 

 

13. 

Галиця  

Ігор Олександрович  

доктор економічних 

наук, старший 

науковий співробітник 

«Інноваційні підходи в менеджменті 

туристичної індустрії в сучасних 

умовах» 
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14. 

Погуда  

Наталія Вікторівна 
кандидат економічних наук  

 

«Глобальні детермінанти міжнародної 

туристичної діяльності» 

 

15. 

Печуляк  

Юлія Сергіївна  

кандидат економічних наук, 

доцент КУТЕП 

 

«Роль персоналу в поліпшенні якості 

туристичних послуг вітчизняних 

підприємств» 

 

16. 

Сахарова  

Тетяна Володимирівна 

 кандидат економічних 

наук, доцент 

 

«Спонсорство та меценатство як засоби 

маркетингових комунікацій у 

туристичному бізнесі» 

17. 

Любимий 

 Віктор Олександрович 

доцент КУТЕП 

«Ранжування економічних показників 

за ступенем ризиковості впливу на 

економічний стан підприємств в період 

рецесії» 
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Секція 3 

«ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ НОТАРІАТУ, МИТНОЇ СПРАВИ І 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ» 

 
Ауд. 424 

Керівник секції: 

кандидат юридичних наук, доцент, професор КУТЕП 

Фатхутдінова Олена Василівна 

 

Секретар 

методист кафедри загальноюридичних та кримінально правових дисциплін 

КУТЕП 

Смекаленкова Ольга Сергіївна 

 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Назва доповіді 

1. 

Федорченко  

Наталія Володимирівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент, професор КУТЕП 

 

«Глобалізація: туризм і право» 

2. 

Доляновська  

Інна Миколаївна 

кандидат юридичних наук, 

доцент КУТЕП 

 

«Співробітництво ЮНВТО та уряду 

України у сфері захисту прав дітей в 

туризмі» 

3. 

Коросташивець Юлія 

Григорівна 

 старший викладач КУТЕП 

 

«Нормативно – правове регулювання 

засобів розміщення в Україні» 

4. 

 

 

Вишневська Юлія 

Володимирівна 

кандидат юридичних 

наук, старший викладач  

 

«Щодо питання науково – теоретичного 

визначення поняття «туристична 

послуга» 
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5. 

Фатхутдінова  

Олена Василівна  

кандидат юридичних наук, 

професор КУТЕП  

 

«Вплив правової освіти на формування 

свідомості особистості» 

6. 

Картавцев 

Валерій Степанович 

кандидат юридичних наук, 

професор 

«Створення засад кримінально – 

правового забезпечення захисту 

національної безпеки України 

(історичні аспекти) 

 

7. 

Камінська  

Наталія Василівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

«Міжнародно – правове забезпечення 

туристичної безпеки» 

 

8. 

Ніколаєнко 

 Іван Іванович 

доктор історичних наук, 

професор 

 

«Основні умови та особливості 

розвитку науки України» 

 

9. 

Черниш  

Володимир Миколайович  

кандидат юридичних наук  

доцент 

 

«Наукове забезпечення професії 

нотаріуса» 

 

10. 

Нечипорук  

Світлана Володимирівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент КУТЕП 

«Нормативно – правова база 

забезпечення діяльності нотаріуса як 

спеціально визначеного суб’єкта 

реєстрації речового права» 

 

11. 

Сербан  

Федір Іванович  

 старший викладач 

 

«Конституційна відповідальність як 

особливий вид юридичної 

відповідальності» 

 

 

 

 


