
1. Прізвище, ім’я, по-

батькові 
САРКІСЯН ГАННА ОВСЕПІВНА 

2. Напрями наукових 

досліджень 

Модернізація механізмів регулювання та стимулювання інноваційної 

діяльності регіональних туристичних ринків 

 

3. Досвід іншої (не науково-

педагогічної) роботи 
Сомельє-дегустатор 

4. Найважливіші публікації 

за останні 5 років  
Монографії, розділи у монографіях 

1) Привабливість туристичного та дегустаційного 

бізнесу: регіональний аспект (на прикладі розробки 

туристичних маршрутів Одеської області) – розділ 

«Привабливість сирних дегустацій» 

2) «Тенденції, перспективи та виклики сталого розвитку 

туризму» у рамках комплексної науково-дослідної теми 

“Формування теоретико-методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації  
0117U002092). - колективна англомовна монографія)  
– розділ:  
«Formation of the basic objects register for Odessa region 

enogastronomic routes» 

        3) Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та 

локальні практики.  Вінниця: ПП "ТД"Едельвейс і К", 2017.-

318с – коллективна монографія, розділ « Модель розвитку 

винного та гастрономічного туризму на прикладі 

французського регіону Бургундія» 
 

Статті у наукових фахових виданнях України та статті в 

наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 
1) Лавандовий агрокластер у просуванні лікувального туризму в 

Одеській області. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та 

гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції,  м. Харків / колектив 

авторів; Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова, 

2020 м. Харків / колектив авторів; Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020 (у 
співавторстві з доц. Ліганенко М.Г.) 

2) Сучасні детермінанти потреб споживачів і аналіз ринку 

пелоїдотерапії у spa-закладах. «Wellness-туризм: глобальні тренди та 
перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні», м. 

Херсон,  (у співавторстві з доц. Ліганенко М.Г.) 

3) Розробка інноваційної комплексної програми гостинності для 

покращення міжнародних україно-французських відносин. 

Географія та туризм. – Київ, 2019. – Вип. 50. - С.160-168. (у 

співавторстві з доц. Тітомир Л.А.) 

4) Дослідження властивостей продуктів переробки винограду з 

огляду використання в SPA та Wellness  індустрії. Харчові 

наука і технологія . – Одеса, 2019. – Вип. 1.  – С. 11–19. 

(фахове видання, Web of science) 
5) Ресурсний потенціал куяльницького лиману для 

розвитку рекреації в Одеському регіоні.  Теоретичні  і 

прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах 

України: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Кропивницький, 5-6 квітня 2018. –

Кропивницький, 2018 (у співавторстві з Новічковою Т.П., 



Асауленко Н.В.) 

6) Напрями модернізації та реглювання 

конкурентоспроможного середовища на регіональних 

туристичних ринках Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія 

„Економічні науки”. № 3. 2020. с. 318- 330.  
7) Новітні аспекти розвитку гастрономічного туризму як 

складової економічного і соціокультурного середовища регіонів 

України. East European Scientific Journal. #11(63), 2020 part 1. С. 66-

72. 
8) Нормативно-правове забезпечення та регулювання 

діяльності регіональних туристичних ринків [текст] / Ганна 

Овсепівна Саркісян // Український журнал прикладної економіки. – 
2020. – Том 5. – № 4. – С. 114 – 122. – ISSN 2415-8453. 

9)  Розвиток регіональних туристичних ринків шляхом 

впровадження інновацій. Економічний простір №164_2020 (2) 

с. 152-159.  

10) Саркісян Г. О., Ліганенко М. Г., Шейда Голбад К.А. 

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ ТА 

АНАЛІЗ РИНКУ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ У SPA-ЗАКЛАДАХ / Г. 

О. Саркісян, М. Г. Ліганенко, К.А. Шейда Голбад // Вісник 

Львівського інституту економіки і туризму. – 2020. – №15. – С. 

157–170. 

 

Матеріали конференцій: 

1. INTERNATIONAL SYMPOSIUM. Experience. Knowledge. 

Contemporary Challenges. 7th Edition. „Contemporary Economy 

and Society. Challenges and Solutions” December 16th-17th, 2020, 

Bucharest, Romania. Современное состояние реализации 

круизного потенциала Одесской области. . (у співавторстві з 

проф. Добрянською Н.А.) 

2)Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung 
wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der 

internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4). Аналіз 

потенційних можливостей для організації еногастрономічних турів в 
Одеському регіоні, 

5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische 

Wissenschaftsplattform. сертифіковано Euro Science Certification 
Group за стандартом SCC-2000; зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. 

наукова установа у сфері управління МОН України); статтю 

проіндексовано в Google Scholar, OUCI та OpenAIRE (у співавторстві 

з доц. Ліганенко М.Г.) 
3) Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации: 

Материалы VІ Национальной научно – практической конференции. 

Особенности государственного управления развития морского 
туризма в регионе, Комратский государственный университет (у 

співавторстві з проф. Добрянською Н.А.,доц. Крупіца І.В.) 

4) Управління інвестиціями в туристичні дестинації Одеської 

області. II Міжнародний науковий форум 
«NEW ECONOMICS - 2020» від стагнації до процвітання: в пошуках 

ефективних рішень подолання економічних наслідків COVID-19 (у 

співавторстві з проф. Меліх О.О., доц. Ліганенко М.Г), м. Київ, 
 Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME 

Академія економічних наук України Інститут соціально-економічних 

ініціатив (Україна) 
Науково-освітній центр «Science Study Service». 

5) Гастрономічний фестиваль як атрактивна складова 

еногастрономічного туризму на прикладі туристичної дестинації 



 

 

Болградського району Одеської області.  Матеріали 7-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації 
науки  в Україні: стан проблеми, тенденції розвитку», 7 березня 2021 

року., м.Зальцбург, Австрія. 
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