
                                                                                                       

 

 

Подія, що об’єднає туристичну громадськість 

 

Всеукраїнський круглий стіл 

 «ПАРТНЕРСТВО В ТУРИЗМІ: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»  
 

Обговорення партнерських моделей розвитку туризму на локальному та 

регіональному рівнях 

 

Стратегії та програми розвитку туризму 

 

Маркетинг туристичних дестинацій 

 

Майстер-класи з проектування туристичного розвитку територій 

 

Tourism networking 

 

Експерти: Учасники: 

 
Очільники туризму 
Громадські діячи 
Розробники стратегій та програм розвиту 

туризму 
Маркетологи  
Засновники туристичних проектів 

Керівники структурних підрозділів обласних 

і районних державних адміністрацій 
Представники територіальних громад і 

громадських організацій 
Сільські, селищні голови 
Власники агросадиб 

 

 

 
 

 

 

 

 

Київський національний 

торговельно- 

економічний університет 
 

24 квітня 2018 року 

 

Зал засідань КНТЕУ 

(корпус Д, к. 221, вул. Кіото, 21) 



Програма  
9.00-

9.30 

Реєстрація та Business networking 

9.30-

9.40 

Вітальне слово Ректора 

Панельна дискусія «Туризм в Україні: стратегії та пріоритети» 
Модератор:  
 
 

 
 

Ведмідь Надія,  
Декан факультету ресторанно-готельного та  
туристичного бізнесу КНТЕУ,  
д.е.н., проф. кафедри  
готельно-ресторанного бізнесу,  
директор ГС «Український кулінарний союз» 

 
 

9.40-

10.00 

 
 

Ліптуга Іван, 
Президент Національної 
туристичної організації України, 
Радник Першого віце-прем'єр-

міністра – Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України з 

питань туризму та курортів 

Переосмислення ролі НТО 
та РТО в розвитку 
дестинацій 

10.00-

10.15 

 
 

Лієв Олександр,  
Голова правління Асоціації 
індустрії гостинності України 

Розвиток інфраструктури 
туристичних територій 
України: тренди і прогнози 

10.15-

10.30 
Дискусія 

Панельна дискусія «Туристичний розвиток території: вибір оптимальних моделей» 
 
10.30-

10.45 

 

Стефанович Андрій, 
директор Департаменту науково-
освітнього забезпечення та 
розвитку підприємництва на селі 
Мінагрополітики 
 

Агрорекреаційний кластер: 
завдання, структура та види 

10.45-

11.00 

 

Забалдіна Юлія,  
Доцент кафедри туризму та 
рекреації КНТЕУ, засновник проекту 
«Місто: розвиток через Туризм» 
 

Від населеного пункту до 
туристичної дестинації:  

алгоритм дій 

11.00-

11.15 

 
 

Підмогильний Сергій,  
голова правління Української асоціації 
активного та екологічного туризму 

Моделі розвитку 
туристичних територій 



11.15-

11.30 
Дискусія 
 

 
Панельна дискусія «Маркетинг туристичних територій» 
   

12.00-

12.15- 

 
 

Тараненко Антон, 
начальник Управління туризму та 
промоцій Київської міської державної 
адміністрації 
 

Івент як інструмент 
маркетингу туристичної 
території  

12.15-

12.30 

 
 

Стефанович Єгор,  

співзасновник проекту  

Zruchno Travel 

 

Цифрові технології 
просування туристичного 
потенціалу України 

12.30-

12.45 

 
 

Шелестюк Андрій,  
директор ТІЦ Житомирської області 

Туристичний інформаційний 
центр: алгоритми створення 

13.00-

13.30 
Дискусія 
 

Панельна дискусія «Фінансування розвитку туризму»  
 
 

13.30 

13.45 

          

Ткаченко Тетяна, д.е.н., професор,  
завідувач кафедри  
туризму та рекреації КНТЕУ,  
член Національно  туристичної  
організації України 

Інвестиційні програми і 
проекти  регіонального 
розвитку: джерела 
фінансування 

13.45-

14.00 

 
 

Дупляк Тетяна, доцент кафедри 
туризму та рекреації КНТЕУ 
 

Міжнародна технічна 
допомога в реалізації 
інноваційних проектів 

14.00-

14.15 

 
 

Мельниченко Світлана, 
проректор з наукової роботи 
КНТЕУ 

Наукова підтримка проектів 
розвитку туристичних 
територій 

 14.15 - 14.30   Дискусія 
 14.30 - 14.35   Закриття круглого столу 

Реєстрація на участь у круглому столі за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/192S_Jby-Cyx1Tyjop-S6fUQa5A8rveLXDa8OZZw52Ak/edit 

 

Довідки за телефонами: (050) 978 88 13 Наталія Олександрівна; 

                                              (096) 596-04-23 Наталія 

Чекаємо на Вас! 

https://docs.google.com/forms/d/192S_Jby-Cyx1Tyjop-S6fUQa5A8rveLXDa8OZZw52Ak/edit

