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 КВАЛІФІКАЦІЯ  

Київський національний торговельно-економічний університет 

- 1997-2002 Київський національний торговельно-економічний університет ( 
менеджер – економіст) 

- 2006-2011 Київський національний лінгвістичний університет (заочна форма 

навчання; філологія, переклад) 

 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 
- 2003-2004 Інститут Гете ( курси німецької мови) 

- 2005-2006 British Council Ukraine ( курси англійської мови ) 

- 2013-2014 – викладач англомовної магістерської програми з дисциплін 

Project Management, International Marketing, Service Management. 

 

 ДОСВІД РОБОТИ  

 
- Вересень 2010 – теперішній час КНТЕУ , асистент кафедри ГРБ, 

відповідальна за міжнародні відносини (організація практичної підготовки 

студентів у Греції). 

- Вересень 2008 - серпень 2010 ТзОВ Туристична фірма «Компанія Соляріc», 

старший менеджер з туризму. 

- Вересень 2005 – червень 2008 ТОВ «Фарлеп-Інвест», асистент комерційного 

директора. 

- Лютий 2002 – липень 2003 ТОВ «Туристична фірма «САМ» 
 

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ  

 
Управління проектами, Управління проектами в готельному і ресторанному бізнесі, Маркетинг, 

Поведінка споживачів послуг гостинності 

 СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

 
Корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність туристичних підприємств  

 

  
 

- Туристські дестинації (теорія управління, бренд) : монографія / Т.І. Ткаченко, 

С.В.Мельниченко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. 

ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 347 с. (особистий 

внесок автора – п.2.2.- методичні засади оцінювання туристичної 

привабливості України, як макродестинації (с.132-153) . 

 ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 
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- Особливості формування системи менеджменту на туристичних 
підприємствах корпоративного типу, Інвестиції: практика та досвід.- 2013. - 

№ 9 с.111-113. (фахове видання). 

- Корпоративна соціальна відповідальність в туризмі: передумови 

формування та реалізації, д. е. н.. проф., М. Г. Бойко, асистент О. В. 

Бабенко, Ефективна економіка .- 2014.- №12 (фахове видання). 

- The diversification strategy at the tourist enterprises, "Економічний часопис- 

ХХІ", 2014 № 11-12 с. 128-130. (фахове видання). 

- Інтеграційні засади формування корпоративної соціальної 
відповідальності туристичних підприємств, Інвестиції: практика та досвід.- 

2015. - № 23 с.131-134. (фахове видання). 
 

 


