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Порядок роботи конференції 

 

23 жовтня 2014 р., четвер 

8:30–9:00 Реєстрація. Виставка наукових  

та науково-методичних матеріалів 

9:00–09:15 Відкриття конференції  

09:15–12:00 Перше пленарне засідання 

12:00–13:00 Перерва 

13:00–15:30  Друге пленарне засідання 

15:30–16:00 Дискусійна платформа 

16:00–18:00  Круглий стіл 

  

  

24 жовтня 2014 р., п’ятниця 

10:00–13:00 Дискусійні платформи (дистанційно) 

 

   

 

 

 

Регламент роботи конференції 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.  

 

 

 

 

 

Адреса: вул. Кіото, 21, м. Київ, Київський національний торговельно- 

економічний університет, корпус «Д», зала засідань Вченої ради 

університету 
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23 жовтня 2014 р. 

 

ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ТУРИЗМ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 
09:00–09:15  Якість освіти: базис сталого розвитку туризму – 

вступне слово МАЗАРАКІ АНАТОЛІЯ АНТОНОВИЧА, 

ректора КНТЕУ, доктора економічних наук, професора, 

академіка НАПНУ, заслуженого діяча науки і техніки 

України  

 

 

 Привітання:  

PH.D ÉVA SÁNDOR-KRISZT, 

ректора Будапештського економічного інституту 

(Угорщина) 

 

ШЕНІНА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  
заступника голови Державного агентства України 

з туризму та курортів  

 

СТАРОСТЕНКО ГАННИ ВІКТОРІВНИ,  

заступника голови Київської міської державної 

адміністрації  

 

 

 

 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(Д-221) 

 

Модератор Мельниченко С.В., д.е.н., проф. 
 

Час  Доповідь  Доповідач 

09:15–09:30  План Маршалла для 

відродження економіки 

України 

Геєць В.М., директор 

Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування 

НАН України», доктор еконо-

мічних наук, професор, академік 

НАН України; заслужений діяч 

науки і техніки України 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Час  Доповідь  Доповідач 

09:30–09:45 Сталий розвиток 

України: реалії 

та перспективи 

Хвесик М.А., директор 

Державної установи «Інститут 

економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН 

України», доктор економічних 

наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, 

академік Національної академії 

аграрних наук України, член 

правління Спілки економістів 

України 

 
09:45–10:00 Конкурентоспроможність 

туристських дестинацій 

України  

Матіас Брандт, директор 

Німецького товариства 

міжнародного співробітництва 

ГІЦ ГмбХ (GIZ GmbH) 

з управління проектами  

«GIZ Ukraine» 

 
10:00–10:15 Історико-культурний 

потенціал сталого 

розвитку туризму  

Цепенда І.Є., ректор 

Прикарпатського національного 

університету імені Василя 

Стефаника, доктор політичних 

наук, професор;  

 

Великочий В.С., директор 

Інституту туризму 

Прикарпатського національного 

університету імені Василя 

Стефаника, доктор історичних 

наук, професор 

 
10:15 – 10:30  Фахова освіта в системі 

сталого розвитку 

туризму 

Любіцева О.О., завідувач 

кафедри країнознавства та 

туризму Київського національ-

ного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор географічних 

наук, професор 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Час  Доповідь  Доповідач 

10:30–10:45  The impact of country-

branding on tourism 

industry  

HIDASI Judit, Director for 

International Relations Budapest 

Business School, Faculty of 

International Management and 

Business, professor of 

communication 

 
10:45–11:00 Розвиток туризму 

в м. Києві: стан 

та перспективи 

Ганганов Є.О., перший 

заступник начальника управління 

туризму Київської міської 

державної адміністрації 

 
11:00–11:15 Проблеми психології, 

рекреації і туризму: 

ретроспективний погляд 

 

Швалб Ю.М., завідувач 

кафедри екологічної психології 

Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка Національної 

академії педагогічних наук 

України, доктор психологічних 

наук, професор 

 
11:15–11:30  Use of Нofstede dimension 

in multi-cultural tourism 

product quality evaluation  

 

Lingeberzins Eriks,  

TURIBA University  

 

11.30–11.45  Державна підтримка 

експорту туристичних 

послуг в Україні  

Романюк С.В., президент 

Міжнародного агентства 

з культурних обмінів та туризму 

«Україна-Русь» 

 
11.45–12.00 Цільові орієнтири 

Німеччини щодо сталого 

розвитку 

Міненко М.А., професор 

кафедри менеджменту КНТЕУ, 

доктор економічних наук 

 

12.00–13.00  Перерва 
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ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(Д-221) 
 

Модератор Ткаченко Т.І,. д.е.н., проф. 
 

Час  Доповідь  Доповідач 

13:00–13:15  Сервісне управління 

підприємствами 

курортно-

рекреаційної сфери 

Мазаракі А.А., ректор КНТЕУ, 

доктор економічних наук, професор, 

академік Академії педагогічних наук 

України, заслужений діяч науки і 

техніки України; 

 

Ведмідь Н.І., доцент кафедри готел-

ьно-ресторанного та туристичного 

бізнесу КНТЕУ, кандидат еконо-

мічних наук, доцент 

 

13:15–13:30 Інженерно-технічні 

туристичні атракції 

Київської області 

Шаповал С.Л., проректор КНТЕУ 

з науково-педагогічної роботи, 

кандидат технічних наук, доцент;  
 

Шевченко Р.Ю., доцент кафедри 

інженерно-технічних дисциплін КНТЕУ, 

кандидат географічних наук 

 

13:30–13:45 Розвиток 

інноваційної 

інфраструктури 

туризму 

Брітченко І.Г., завідувач кафедри 

фінансів та економіки Карпатського 

університету імені Августина 

Волошина, доктор економічних наук, 

професор;  
 

Князевич А.О., професор кафедри 

менеджменту Рівненського дер-

жавного гуманітарного універси-

тету, кандидат економічних наук, 

доцент 

 

13:45–14:00 Методика оцінки 

агротуристичної 

привабливості 

сільських територій 

Кудла Н.Є., доцент кафедри мене-

джменту та комерційної діяльності 

Львівського інституту економіки і 

туризму, кандидат економічних 

наук 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Час  Доповідь  Доповідач 

14:00– 14:15 Мотиваційний 

підхід до організації 

підприємницької 

діяльності у сфері 

сільського туризму 

Кляп М.П., заступник директора 

Ужгородського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, 

кандидат фізико-математичних 

наук; 

Волошенко С.С., викладач 

кафедри менеджменту туристич-

ного та готельно-ресторанного 

бізнесу Ужгородського торговельно- 

економічного інституту КНТЕУ 
 

14:15–14:30 Інноваційні техно-

логії у туризмі як 

засіб антикризового 

управління  

Глєбова А.О., доцент кафедри 

менеджменту і адміністрування 

Полтавського  національного техніч-

ного університету імені Юрія 

Кондратюка 
 

14:30–14:45  Кривий Ріг як нова 

туристська 

дестинація України  

Пацюк В.С., доцент кафедри 

фізичної географії, краєзнавства 

та туризму ДВНЗ «Криворізький 

національний університет»  
 

14:45–15:00 Організація харчу-

вання в курортній 

сфері 

Керімова І.М., головний спеціаліст 

ПАТ «Укрпрофоздоровниця» 

15:00–15:15 Харчування в системі 

SPA-оздоровлення 

Карпенко П.О., професор кафедри 

технології і організації ресторан-

ного господарства КНТЕУ, доктор 

медичних наук, професор; 

Федорова Д.В., доцент кафедри 

технології і організації ресторан-

ного господарства КНТЕУ, 

кандидат технічних наук 
 

15:15–15:30  Сталий розвиток 

туризму: від теорії 

до реалій  

Ткаченко Т. І., декан факультету 

ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу КНТЕУ, 

доктор економічних наук, професор 
 

15:30–16:00 Дискусійна платформа 
 

16:00–18:00  

 

Круглий стіл  на тему: 

«Партнерство бізнесу та освіти у сфері туризму» 
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24 жовтня 2014 р.  
 

10:00–13:00 ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ (ДИСТАНЦІЙНО) 

 

 Теорія та праксеологія туризму. 

 Тренди в туризмі. 

 Геопросторові виміри туризму. 

 Інституціональне середовище та управління сталим 

розвитком туризму. 

 Туристські дестинації України. 

 Курортологія, SPA- і Wellness- туризм. 

 Туристично-рекреаційне проектування. 

 Готельний і ресторанний сервіс у контексті сталого 

розвитку. 

 Ресторанні технології та здорове харчування. 

 Туризм, фізичне виховання і спорт: філософія здорового   

способу життя.  

 Екскурсійна справа та туристичний супровід. 

 Економіка, менеджмент і маркетинг у сфері гостинності 

та туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. 345ц-35-14.  

 


