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Прізвище / Ім'я/ По батькові Михайліченко Ганна Іванівна  
Mykhailichenko Ganna 

Місце работи Київський національний торгово-
економічний університет 

(www.knteu.kiev.ua) 

Телефон 067-501-55-03 

E-mail sv2007_71@ukr.net  

Посада Професор кафедри туризму та рекреації 

Фахові дисципліни викладання: Організація туризму; Інновації в туризмі / 
Innovation in Tourism – укр./англ. мовами; Legal Regulation of Tourism Activity 
(Правове регулювання туристичної діяльності) – англ. мовою; Курортний 

туроперейтинг; Медичний туризм/Health Tourism. 
Посадові обов’язки: викладання дисциплін; розроблення навчальних планів та освітньо-
професійних програм за напрямами «Туризм», «Менеджмент»; робота з розподілу тематики, 
організації підготовки та захисту ВКР магістрів; керівник магістерських програм (гарант 
освітнього процесу) за спеціальностями: «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент», 
«Міжнародний туристичний бізнес» (укр. / англомовні програми), розроблення ліцензійних справ; 
відповідальна за Систему управління якістю на кафедрі туризму та рекреації; налагодження 
співпраці із зовнішніми стейкхолдерами з організації практичної підготовки студентів, 
профорієнтаційна та агітаційна роботи. 

Освіта (ВНЗ, 
спеціальність). 

Назва навчального 
закладу та його 

місцезнаходження 

Рік вступу Рік 
закінчення  

 
Спеціальність 

 
Кваліфікація 

N диплома, 
дата видачі 

диплома 

Київський технікум 
готельного 
господарства  
м. Київ, 
вул. Жмаченко, 26 

1988 1991 Організація 
обслуговування в 
готелях та 
туристичних 
комплексах 

Технік-
організатор 
готельного 

господарства 

Диплом з 
відзнакою 
НТ-І № 115033 від 
28.02.1991 р. 

Київський державний 
торговельно-
економічний 
університет 
м. Київ, вул. Кіото, 19 

1991 1995 Менеджмент у 
виробничій сфері, 
Спеціалізація: 
Менеджмент громад-
ського харчування, 
готельного господар-
ства та туризму 

Менеджер-
економіст 

Диплом   
КН №017193 від 
01.03.1995 р. 

Науковий ступінь 
(галузь наук, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, тема 
дисертації та ін.). 

Доктор економічних наук / Doctor of Sciences (Economics) 

Галузь знань Шифр і назва наукової 
спеціальності 

Тема 
дисертації 

Місце захисту Науковий керівник 
(консультант) 

Вчене звання 

Кандидат економічних 

наук (Диплом ДК 
№010854 від 
13.06.2001р.) 

08 
Економіка 

08.06.02 
Підприємництво, 
менеджмент, 
маркетинг 

Інформаційна 
та збутова 
логістика в 
туризмі 

Спец.Рада 
КНТЕУ 

15.03.2001 р. 

К.е.н., доцент 
Ткаченко Т.І. 

Доцент кафедри 
готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 
(Атестат 02ДЦ№002425 від 

21.10.2004 р.) 
Доктор економічних наук 
(Диплом ДД № 003428 
від 26.06.2014 р.) 

08 
Економіка 

08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) 

Управління 
інноваційним 
розвитком 
туристичних 
підприємств 

Спец.Рада 
КНТЕУ 

23.04.2014 р. 

Д.е.н., проф. 
Мазаракі А.А. 

Стажування та підвище-
ння науково-педагогіч-
ної майстерності (рік, 
назва організації). 

2001р.,  2004р. – Літній інститут Консорціуму вдосконалення менеджмент-освіти в Україні 
(CEUME) (http://www.ceume.org.ua/); 
2001 –2010 рр. – вчений секретар Науково-методичної комісії з менеджменту МОН; 
2010–2013 рр. – докторантура КНТЕУ; 
17-21.08.2015 р. – Тренінговий центр Іноземного підприємства «Амадеус Україна» / Amadeus 
Ukraine Central System Course (Traning Diploma Amadeus IT Group); 
19-23.02.2018 р. – Academic Society of Michal Baludansky and Pan-European University in Bratislava 
Advanced Traning in European Universitis Slovakia-Austria by Traning Program «Modern Teaching 
Methods and Innovative Technologies in Higher Education» (108 hours or 3,6 credits ECTS Certificate # 
043/1-2018). 

Наукові інтереси Управління інноваційним розвитком підприємств туризму;  
Освітні технології в менеджменті та туризмі. 

http://www.knteu.kiev.ua/
mailto:myanna2012@ukr.net
http://www.ceume.org.ua/


Назви та посилання в 

інтернеті основних 
фахових наукових 
праць, монографій, 
підручників за останні 

5 років 

Автор / співавтор більш ніж 126 наукових публікацій; 12 монографій, 6 підручників і навчальних 
посібників;  48 галузевих стандартів вищої освіти України за напрямами «Менеджмент» і «Туризм» 
(освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, засобів діагностики якості 
освітнього процесу, програм нормативних дисциплін); понад 70 наукових статей у фахових та 
міжнародних виданнях, серед яких найвагоміші: 

Монографії, підручники, навчальні посібники: 
1. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: монографія/ Г.І.Михайліченко. – К.: КНТЕУ,  2012. – 608 с. 
2. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, Н.І. 
Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 595 с. 
3. Туристські дестинації (теорія управління, бренд) : монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь 
М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 347 с. 
4. Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: монографія / [авт.кол.]; за заг. 
ред. Г.П.Скляра //  Процеси інтеграційної взаємодії туристичних підприємств (с. 51-72); Формування 
інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону (с.193-206) – Полтава: 
ПУЕТ, 2015. – 372 с. 
5. Myhailichenko Ganna. Innovative Development of Tourism Enterprises / Formation strategy of economic 
structures the tools and practices [Collective monograph] / edites A.Berezin, M. Bezpartochnyi, – ISMA University, 
Riga (Latvia): “Landmark”, SIA, 2016. – 254 p. (author’s pages – 169-182). 
6. Інновінг у туризмі: колективна монографія /за заг. редакцією А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. –
екон. ун–т, 2015. – 384 с. 
7. Інноваційне зростання інтегрованих туристичних підприємств / Innovative Growth Of Integrated 
Tourism Companies /«Innovative Technologies in Tourism, Hotel and Restaurant Business: Global And 
Local Aspects» (ITTHRBGLA 2015) / Ed. by U.I.Tereshenko. Publishing House Science and Inovation 
Center, St. Louis, Missouri, USA, 2016. 
8. Організація туристичних подорожей: підручник / елект. підручник – К.: ЦІТ КНТЕУ, 2015.– 392с. 
9. Myhailichenko Ganna, Glushko Volodymyr. Essence and Importance of Innovative Technologies Using in 
The Tourism Business // Formation Strategy of Economic Structures: the Tools and Practices [Collective 
monograph] / edites A.Berezin, M.Bezpartochnyi, – ISMA University, Riga (Latvia): “Landmark”, SIA, 2016. 
10. Myhailichenko Ganna, V.S. Bogdanets, Brand’s Formation And Development In Tourism Industry 

[Collective monograph] / Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern 
international economic relations (Механізм взаємодії конкурентоспроможності та інновацій в сучасних 
міжнародних економічних відносинах): collective monograph edited by M.Bezpartochnyi, – ISMA 
University, Riga (Latvia): “Landmark”, SIA, 2017. –   252 р. (author’s pages – p. 187-197). 
11. Туризм: Туристичний продукт: навчальний посібник для виконання випускної кваліфікаційної 
роботи (проекту)за спеціальністю 8.242 «Туризм» («Міжнародний туристичний бізнес»): колектив 
авторів кафедри туризму та рекреації за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 283 с. 
12. Спеціалізований туризм: підручник / Розділ 3. Лікувально-оздоровчий туризм: 3.1. Медичний 
туризм 3.2. Оздоровчий та курортний туризм 3.3. Організаційні форми та ресурсна база розвитку 
велнес-туризму та спа-послуг. Автори:  Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь // К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2018. –   с. 
13. Туроперейтинг: підручник – К.: ЦІТ КНТЕУ, 2018.– 230 с. 
14. Туристичні кластери: монографія / авторів кафедри туризму та рекреації за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. –   с. 

Статті у наукових періодичних, виданнях інших держав та виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз: 

15. Михайліченко Г.І. Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток / Г.І. 
Михайліченко // Проблеми економіки (Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Index 
Copernicus та ін.) – 2013. – № 1 – с.115-124 (0,75 д.а.). 
16. Михайліченко Г.І. Інноваційний потенціал туристичного підприємства / Г.І.Михайліченко // Економіка 
розвитку (Ulrichsweb Global Serials Directory; Index Copernicus; Directory of Open Access  Journals та ін.)  – 2013. – 
№1 (65) – с. 110-117 (0,82 д.а.). 
17. Михайліченко Г.І. Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства / 
Г.І. Михайліченко // Економічний часопис - ХХІ  (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, 
Central and Eastern European Online Library та ін.) – 2013. – № 1-2 (1)’2013 – с. 80-84 (0,82 д.а.) . 
18. Михайліченко Г.І. Інноваційне зростання інтегрованих туристичних підприємств / Г.І. Михайліченко // 
Бізнес-інформ  (Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Index Copernicus; Directory of 
Open Access Journals getCITED та ін.) – 2013. – № 4 – с. 247-253 / (1,05 д.а.) 
19. Михайличенко А.И. Туристические кластеры как форма социального диалога  в развитии региона / Dilemma 
of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation: International Academy of 
Science and Higher Education – London, IASHE, 2013. – р. 65-69 (0,82 д.а.) . 
20. National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources (Національний туристичний бренд: пріоритети та 
ресурси формування) / Anatoly Mazaraki, Margarita Boiko, Ganna Mykhailichenko // Economic Annals–XXI (Scopus; 
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ та ін.), № 9-10 (1) - 2013, с. 42-46 (0,7 д.а.). 
21.  Михайліченко Г.І. Кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів / Г.І. Михайліченко, 
М.Г. Бойко // Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2012. – № 4 – с. 20– 28 (1 д.а.). 
22. Михайліченко Г.І. Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах 
інноваційного розвитку // Інноваційна економіка. – 2013. –  №3’2013 (41)–c. 24– 32 (1,2 д.а.). 
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 23. Розвиток агро-рекреаційних туристичних кластерів / «Стратегії економічного розвитку в 
умовах Євроінтеграції» (наукова публікація) / Aleksandras Stulginskis Universite Business and Rural 
Development Management Institute // Economic Development Strategy in Terms of European Integration: 
Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pages. (autors pages: 121-125 p.). 

Відзнака Відмінник освіти України 

Знання мов англ. мова (рівень B2) 

 


