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СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Дослідження питань з управління суб’єктами готельного та ресторанного 

бізнесу; вивчення комунікативних, психологічних аспектів спілкування та 

формування бізнес-комунікацій у сфері HoReCa; управління бізнес-процесами 

готелів та ресторанів; проведення бізнес-тренінгів, готельний та ресторанний 

консалтинг. 
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Керівництво студентом, який зайняв призове місце: 

1. І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Туризм» у 2015/16 

н.р - диплом ІІ ступеня (Шурхал О.Л. «Формування інноваційного 

туристичного продукту гастрономічного туризму в Україні»). 
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4. Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-стартапів «Бізнес-трамплін», 
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комплексу у туристичній дестинації Асканія Нова, Херсонська обл.») 
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