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2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: 

Монографія.- К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2009. –  2-ге видання. – 463 с. 
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Т.І., Мельниченко С.В., Бойко М.Г. та ін.] / за ред. А.А. Мазаракі. – К.: 

КНТЕУ. – 2010. – 569 с. 

8. Менеджмент-освіта в Україні / Університети, академії, інститути, кафедри. 

Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації. 

Книга (колективна)/ [Н,М. Гуляєва, Т.І. Ткаченко, С.І. Бай та ін] ; за заг. ред.. А.А. 

Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 758 с. 

9. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Босовська М.В. Управління якістю 

послуг готелів: методологія та практика : Монографія / [Ткаченко Т.І., 

Мельниченко С.В., Борсовська М.В., Полтавська О.В.] – К.: КНТЕУ. – 2012. 

– 728 с. 

10 .Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) : Монографія / А.А. 

Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С..В. Мельниченко та ін. : за заг. ред. А.А. Мазаракі. 

– К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 388 с. 

11. Melnichenko S.,Tkachenko T., Boyko M. Regulalation of the market of tourist 

services in a crisis : ХІ International Scientific Symposium «Strategy of enterprises 

in the  waiting period of the crisis : economic, social and legal aspects/ - May 15-

16 , 2013. – K.: KNUTE, 2013. -  S. 226-235 

14. Ткаченко Т.И., Мельниченко С.В., Босовская  М.В. Фундаментальные и 

прикладные основы эффективности государственного управления : 

Коллективная моногр. – Тула: Тульский филиал РАНХиГС, 2013. – 445 с. 

(Сер. «Актуальные вопросы государственного и муниципального 

управления». Вып. 3) (Ткаченко Т.И. Раздел 5. Эффективное регулирование 

жизни социума. Подраздел 5. Теоретические и праксеологические основы 

институционального механизма управления субъектами туристической. 

деятельности).  
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1. Основи менеджменту. Підручник для студентів вищих навчальних закладів 
/ кол. авторів за ред. А.А. Мазаракі. – Харків : Фоліо, 2014. – 846 с. (особистий 
внесок – розд. 15. Ефективність менеджменту, С. 800-845).   
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2. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С. П. Економіка готельного господарства і 
туризму. Навч. посібн. :для студ.вищ. навч. закл.] / [Т.І. Ткаченко, С. П. 
Гаврилюк] – К.: КНТЕУ, 2005. – с. 179 
3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. 
Навчальний посібник. –  К.: Центр учбової літератури, 2003. – 532 с. 
4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. 
Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 396 с. 
5. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. 
Навч. посіб. – вид.2-ге, виправл.; доповн. За ред. В.О. Василенка. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2004. –  400 с. 
6. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. 
Навч. посіб. – вид. 2-ге, виправл.; доповн. За ред. В.О. Василенка. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с. 
7. Проектування готелів. Навч. посіб. :[для студ.вищ. навч. зал.] / А.А. 
Мазаракі, С.Л. Шаповал та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-
екон.ун-т, 2012.–  340 с. (особистий внесок розділ 3.. Організаційно-економічний, 
С. 220-283, співавтор Чаюн І.О.) 
8. Проектування курортів. Навч. посіб. :[для студ.вищ. навч. зал.] / А.А. Мазаракі, 
С.Л. Шаповал та ін. ]; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 
2014. – 340 с. (розділ 6. Економічка закладу) С. 220-283, співавтор Чаюн І.О.) 

 

Навчальні посібники 

 
1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність підприємств у сфері 
туристичного бізнесу. Навч. посіб. –. К. : Освіта України, 2012. – 508 с. 

 

Наукові статті  

Статті у наукових фахових виданнях за 2004-2014 роки 

 

1. Ткаченко Т.І., Новак М.В. Методичні основи розробки системи якості 

послуг в готельних підприємствах // Вісн. КНТЕУ. – 2004. – № 3. – С. 61–69. 

2. Ткаченко Т.І. Еколого-економічні та соціальні аспекти сталого розвитку 

туризму // Вісн. Укр. держ. ун-ту водного господарства та 

природокористування: Економіка. Проблеми управління регіональним 

економічним та соціальним розвитком: Зб. наук пр. – Вип. 2(26). – Ч. ІІ,– 

Рівне, 2004. – С. 588–594. 

3. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В. Світові тенденції розвитку туризму // 

Вісн. КНТЕУ. – 2004. – № 6. – С. 83–89. 

4. ТкаченкоТ.І., Мішенкова К.В. Сучасний стан і перспективи розвитку 

підприємств сфери туризму в Україні // Проблемы повышения 

эффективности функционирования предприятий различных форм 

собственности: Сб. науч. тр.: – В 3 т. / НАН Украины: Ин-т экономики 

пром-ти. –  Донецк, 2004. – С. 339–345. 

5. ТкаченкоТ.І., Єременко А.Ю. Економічні умови розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні // Проблеми рац. використання соц.-екон. та 
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природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 

Вип. 10, ювілейний: Зб. наук. пр. – 2004. – № 3–4. – Луцьк: Надстир’я. – С. 284–291. 

6. Ткаченко Т.И. Туризм в системе рычагов устойчивого развития региона 

// Экономика Крыма: Науч.-практ. журн. – Симферополь. – 2004. – № 11. – 

С. 74–78. 

7. Ткаченко Т.І. Ретроспективний аналіз сталого розвитку туризму як 

поліфункціонального явища // Зб. наук. пр. Черкас. держ. техн. ун-ту (Сер. 

Екон. науки). – Вип. 12. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 69–76. 

8. Ткаченко Т.І. Концептуальні основи формування механізму розвитку 

туризму // Наук. вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ 

Дтд, 2005. – Вип. ІV. Екон. науки. – Ч. І. – С. 209–220. 

9. Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям 

сталого розвитку // Зб. наук. пр. “Наук. вісн. Економіка”. – Рівне, 2005. – 

С. 146–155. 

10. Ткаченко Т.І. Розвиток підприємницької активності в туризмі // 

Экономика Крыма: Науч.-практ. журн. – Симферополь. – 2005. – № 14. – С. 

69–73. 

11. Ткаченко Т.І. Туристичний продукт як об’єкт пропозиції // Культура 

народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С. 48–61. 

12. Ткаченко Т.І. Стратегії розвитку підприємств туризму в Україні // Вісн. 

КНТЕУ. – 2006. – № 1. – С. 16–22. 

13. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління розвитком суб’єктів  господарювання в 

сфері туризму // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 79. – С. 7–11. 

14. Ткаченко Т.І. Концепція територіально сфокусованого розвитку 

суб’єктів туристичного бізнесу // Культура народов Причерноморья. – 2006. – 

№ 81. – С. 28–37. 

15. Ткаченко Т.І. Композиційне моделювання регіонального туризму в 

контексті сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції „Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті 

євроінтеграційних процесів”, м. Ялта, 14-17 вересня 2007 р. – C. 49-55. 

16. Ткаченко Т.И., Мельниченко С.В. Социально-економические проблемы 

развития туристической сферы в условиях информатизации общества // 

Экономика Крыма. Научно-практический журнал, - №24. - 2008. – С. 6-11. 

17. Ткаченко Т.И., Чинники та умови інтеграції в туризмі Харків: Інжек, 

2008 р. – С. 6- 11 

18. Ткаченко Т.И., Дупляк Т.П. Ринок послуг з організації виставок та 

ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку Маркетинг в Україні, 2008 р., 

№2 (48) – С. 6-11. 

19. Ткаченко Т.І. Ринок послуг з організації виставок та ярмарок в Україні: 

стан та проблеми розвитку / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Маркетинг в 

Україні. – 2008. – № 2. – С. 44 – 49. 

20. Ткаченко Т.І. Інтернет-технології у виставковій діяльності / 

Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3. – С. 23-28. 



 6 

21. Ткаченко Т.І. Рейтингова оцінка регіонального рівня розвитку 

виставкової діяльності в Україні / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Товари і 

ринки. – 2009. – № 2. – С. 30–37. 

22. Ткаченко Т.І. Інтернет-технології в діяльності підприємств індустрії 

гостинності: сучасні проблеми та можливості // Науковий Вісник. – Чернівці, 

2010. – Випуск І. – С. 214-225. 

23. Ткаченко Т.І. Економическая природа туристической  ренты: теоретические 

аспекты и бизнес-мнструменты реализации // Россия, «Актуальные проблемы 

экономики, менеджмента, маркетинга», г. Белгород, 2009 г.  

24. Ткаченко Т.І. Методологічні основи розроблення стратегії сталого 

розвитку туризму на макрорівні // Економіка Криму, №6, – 2010. – С. 31-37. 

25. Ткаченко Т.І. Методологічні основи розвитку франчайзингу у сфері курортів 

України// Матеріали міжнародної VIII конференції «Состояние и перспективы 

информационно-инновационного развития рынка туристических услуг». – 

Донецьк, 24-26 вересня 2010. – С. 312-325. 

26. Ткаченко Т.І. Франчайзинг як інноваційна форма бізнесу в туристичній 

індутрії// Наукові записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. – м. Сімферополь, 

2010. – С. 312-325. 

27. Ткаченко Т.І., Бойко М.Г. Formation of national tourism in the  context  of  
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Національні стандарти  (ДСТУ) України 
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«Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент інноваційної 
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