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1. ПІП (повністю) Ткачук Тетяна Михайлівна 

2. Вчене звання, посада на кафедрі кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри готельно-

ресторанного бізнесу 

3. Адреса персональної робочої 

електронної пошти 

t.tkachuk@knute.edu.ua 

4. Правильна транслітерація прізвища 

(для створення короткої адреси на 

персональну сторінку викладача з резюме) 

Tkachuk 

 

 

 

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

 

 
1. Ідентифікатори автора  

SCOPUS 

ResearcherID 

ORCID 

Google Scholar 

ResearcherID 

ORCID 

Google Scholar 

2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому числі наукової) 

У 2013 році закінчила факультет 

ресторанно-готельного та туристичного 

бізнесу Київського національного 

торговельно-економічного університету за 

спеціальністю «Менеджмент організацій і 

адміністрування». 

Захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук у 

Київському національному торговельно-

економічному університеті за спеціальністю 

08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами, тема дисертації 

«Формування франчайзингових мереж 

туристичних підприємств». 

Науковий керівник: д.е.н., проф. 

Мельниченко С.В. 

3. Підвищення кваліфікації ✓ підвищення кваліфікації у Вищій   

школі  педагогічної  майстерності у 

Київському національному торговельно- 

економічному університеті. – 2018 р. 

https://publons.com/researcher/1903444/tetyana-tkachuk/
http://orcid.org/0000-0001-8657-2621
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ySstyFQAAAAJ&hl=uk


✓ Стажування в ПрАТ «Торонто-Київ», 

готель «Holiday Inn Kyiv» (м. Київ), 2018. 

✓ Practical Hospitality Course at Hilton 

Kyiv, 2019. 

 

4. Міжнародний досвід ✓ Міжнародний сертифікат за 

результатами проходження тренінгу по 

автоматизованій системі управління готелем 

“Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS 

(Hospitality & Retail Systems), розробника IT 

рішень для сфери HoReCa. – 2018 р. 

✓ Міжнародний сертифікат про 

проходження стажування у Форт Нокс ООД, 

апартготель Premier Fort Beach Hotel, м. 

Светий Влас, Болгарія. – 2019 р. 

 

5. Особисті нагороди - 

6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

Монографії: 

1. Компанець К.А., Ткачук Т.М. та ін. 

Розвиток та особливості системи 

адміністративного мененджменту // 

Тенденції розвитку теорії і практики 

управління організаціями : монографія / 

За заг. ред. проф. О.М. Ложачевської - К: 

ФОП Маслаков, 2018. – 244 с. 

Підручники:  

 

Навчальні посібники: 

 

Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій: 

1. Ткачук Т.М. Сучасна модель 

розвитку франчайзингових туристичних 

мереж [Електронний ресурс] / Т.М. Ткачук // 

Економіка. Управління. Інновації. Серія: 

економічні науки. – 2015. – № 3(15). – 

Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3

_18. 

2. Ткачук Т.М. Сучасні тенденції розвитку 

франчайзингових туристичних мереж / Т.М. 

Ткачук : зб. наук. пр. ЧДТУ // Вип. 40. – Ч. 

III. – 2015. – С. 80–87. 

3. Ткачук Т.М. Міжнародні франчайзингові 

туристичні мережі / Т.М. Ткачук // Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. 

– № 5 (88). – С. 71–82. 

4. Ткачук Т.М. Параметричне оцінювання 

конкурентоспроможності франчайзингових 

туристичних мереж / Т.М. Ткачук // Бізнес 

Інформ. – 2017. – № 3. – С. 196–201. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&amp;amp%3BP21DBN=UJRN&amp;amp%3BZ21ID&amp;amp%3BS21REF=10&amp;amp%3BS21CNR=20&amp;amp%3BS21STN=1&amp;amp%3BS21FMT=ASP_meta&amp;amp%3BC21COM=S&amp;amp%3B2_S21P03=FILA%3D&amp;amp%3B2_S21STR=eui_2015_3_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&amp;amp%3BP21DBN=UJRN&amp;amp%3BZ21ID&amp;amp%3BS21REF=10&amp;amp%3BS21CNR=20&amp;amp%3BS21STN=1&amp;amp%3BS21FMT=ASP_meta&amp;amp%3BC21COM=S&amp;amp%3B2_S21P03=FILA%3D&amp;amp%3B2_S21STR=eui_2015_3_18


5. Ткачук Т.М. Міжнародні

 туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Т.М. Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – 

№ 2(91). – С. 95–107. 

6. Ткачук Т.М. Франчайзинг як сучасний 

каталізатор розвитку туристичного бізнесу в 

Україні  /  Т.М.  Ткачук  //  Економічний  

простір:  зб.  наук.  пр.  –  2015.  –  №  97.  –   

С. 117–126. 

7. Ткачук Т.М., Мельниченко С.В. 

Франчайзингові мережі туристичних 

підприємств / С.В. Мельниченко, Т.М. 

Ткачук // Вісник Київ. нац. торг.- екон. ун-

ту. – 2015. – 

№ 4(102). – С. 30–42. 

8. Ткачук Т.М. Віртуальні франчайзингові 

туристичні мережі світу/ Т.М. Ткачук // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, прав

о. – 2018. –№ 1. – С. 72–85. 

9. Ткачук Т.М., Мельниченко С.В. 

Франчайзинг – сучасний орієнтир 

інноваційного розвитку туристичних 

підприємств / С.В. Мельниченко, Т.М. 

Ткачук // Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні : матеріали 

VIII Міжнар. бізн.- фор. (19.03.2015). Київ, 

2015. – С. 171–173. 

10. Ткачук Т.М. Реалії розвитку  

туристичного  бізнесу  в  системі  

франчайзингу  /  Т.М. Ткачук // Туристичний 

та готельно-ресторанний бізнес в Україні: 

проблеми розвитку та регулювання : 

матеріали VI Міжнар. Ювілейної до 55-річчя 

ЧДТУ наук.- практ. конф. (26-27.03.2015): у 

2-х т. – Т.1. – Черкаси, 2015. – С. 105–108. 

11. Ткачук Т.М. Франчайзинг як 

інноваційний інструмент впливу на 

конкурентоспроможність туристичних 

підприємств / Т.М. Ткачук // Формування 

механізмів управління якістю та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств : 

матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф. студ., асп. та молод. вч. (26.03.2015). 

Дніпропетровськ, 2015. – С. 258–260. 

12. Ткачук Т.М. Франчайзингові туристичні 

мережі – сучасна тенденція розвитку бізнесу 

/ Т.М. Ткачук // Стратегічні перспективи 

туристичної та готельно-ресторанної 

індустрії в Україні: теорія, практика та 

інновації розвитку : матеріали Всеукр. наук.- 

практ. конф. інтернет-конф. (30.10.2015). 

Умань, 2015. – С. 222–224. 

13. Ткачук Т.М. Управління туристичним 



підприємством в системі франчайзингу: 

ризики та перспективи розвитку / Т.М. 

Ткачук // Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва : матеріали IX Міжнар. 

наук.-практ. конф. (27.11.2015). Харків, 

2015. – С. 83–84. 

14. Ткачук Т.М., Мельниченко С.В. 

Інноваційний туристичний проект в системі 

франчайзингу / С.В. Мельниченко, Т.М. 

Ткачук // Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні : матеріали 

IX Міжнар. бізн.-фор. (17.03.2016). Київ, 

2016. – С. 171–173. 

15. Ткачук Т.М. Варіативність модернізації 

управління туристичними підприємствами / 

Т.М. Ткачук // Участь молоді у розвитку 

економіки та суспільства України : 

матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

студ., асп. та молод. вч. (24–25.03.2016). 

Київ, 2016. –   С. 78–80. 

16. Ткачук Т.М. Архітектоніка взаємодії 

туристичних стейкхолдерів у системі 

франчайзингу / Т.М. Ткачук // Туристичний, 

готельний і ресторанний бізнес: інновації та 

тренди : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (07.04.2016). Київ, 2016. – С. 195–197. 

17. Ткачук Т.М. Світові  тренди  розвитку  

франчайзингових  туристичних  мереж  / 

Т.М. Ткачук // Актуальні проблеми 

економіки та управління в умовах системної 

кризи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(29.11.2016). Львів, 2016. – С. 611–614. 

18. Ткачук Т.М. Туристична франшиза в 

системі маркетингової політики підприємств 

/ Т.М. Ткачук // Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми 

розвитку та регулювання : матеріали наук.-

практ. конф. (23-24.03.2015 ): у 2-х т. – Т.1. – 

Черкаси, 2017. – С. 221–224. 

19. Ткачук Т.М. Імплементація світових 

тенденцій розвитку ресторанного бізнесу на 

підприємствах України / Т.М. Ткачук // Стан 

та перспективи розвитку невиробничої 

сфери економіки: регіональні особливості : 

матеріали міжнар.наук. інт.-конф. 

(17.11.2017 ). Харків, 2017. – С. 196–198. 

20. Ткачук Т.М. Франчайзинг як соціально-

економічний інструмент модернізації сфери 

гостинності України / Т.М. Ткачук // 

Модернізація економіки в умовах зростання 

суспільної свідомості: туризм, 

людиномірність, партнерство, кооперація : 



матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

(14.12.2017). Полтава, 2017. – С. 733-735. 

21. Мазаракі А.А., Мельниченко С.В., 

Ткачук Т.М. Франчайзинг як інструмент 

забезпечення модернізації діяльності 

туристичних підприємств України // Теорія 

та практика сучасної науки : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конференції (за 

підтримки пред-ва Торговельно-промислової 

палати України в Республіці Ірак Iraqi-

Ukrainian Business Council (10.01.2018) : у 2-

х т. – Т.2. – Одеса, 2018. – С. 104-108. 

22. Ткачук Т.М. Світові тенденції та 

перспективи розвитку SMART – освіти в 

Україні / Т.М. Ткачук // ІІІ Міжнародна 

науково-методична конференція "SMART - 

освіта: ресурси та перспективи" 

(07.12.2018). Київ, 2018. 

23. Ткачук Т.М. Стратегічна модель 

забезпечення конкурентоспроможності 

франчайзингових мереж у туристичному 

бізнесі/ Т.М. Ткачук // Міжнародна науково- 

практична конференція «Актуальні питання 

в контексті розвитку сучасних наук» 

(23.01.2018). м. Дрезден (Німеччина), 2018. – 

С. 7-10. 

24. Ткачук Т.М. Віртуальні фрачнайзингові 

туристичні мережі світу / Т.М. Ткачук // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право. – 2018. - №1. – С. 72-85.  

25. Ткачук Т.М. Ключові тренди розвитку 

світових туристичних мереж / Т.М. Ткачук // 

Міжнародна науково- практична 

конференція «Туризм ХХІ століття: 

глобальні виклики та цивілізаційні 

цінності». Словаччина, 2019. 

26. S Melnychenko, N Mazaraki, T Tkachuk. 

Leading trends in tourism: blockchain in 

franchising. - 3rd International Conference on 

Social, Economic, and Academic Leadership 

(ICSEAL 2019). - Atlantis Press, 2019. 

27. Ткачук Т.М. Екпорт промоушн 

туристичного бренду України в умовах 

євроінтеграції / Т.М. Ткачук // Журнал 

«Інвестиції: практика та досвід». – 2019. 

№17. – С. 31-37. 

 

7. Досвід роботи З 2007 р. по 2014 р. працювала у КНТЕУ, 

поєднуючи навчання та виконання 

обов’язків на посаді спеціаліста факультету 
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ресторанно-готельного та туристичного 

бізнесу; з 2014 розпочала навчання в 

аспірантурі. У 2017 р. захистила дисертацію 

на здобуття наукового ступеню кандидата 

економічних наук. 

З 3 жовтня 2017 р. – асистент, з вересня 2018 

р. – старший викладач, а з вересня 2019 р. - 

доцент кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу КНТЕУ. 

 


