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Книга (колективна)/ [Н,М. Гуляєва, Т.І. Ткаченко, С.І. Бай та ін] ; за заг. ред.. А.А.
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послуг готелів: методологія та практика : Монографія / [Ткаченко Т.І.,
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внесок – розд. 15. Ефективність менеджменту, С. 800-845).
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природокористування: Економіка. Проблеми управління регіональним
економічним та соціальним розвитком: Зб. наук пр. – Вип. 2(26). – Ч. ІІ,–
Рівне, 2004. – С. 588–594.
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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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С. 74–78.
7. Ткаченко Т.І. Ретроспективний аналіз сталого розвитку туризму як
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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
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14. Ткаченко Т.І. Концепція територіально сфокусованого розвитку
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15. Ткаченко Т.І. Композиційне моделювання регіонального туризму в
контексті сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної
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євроінтеграційних процесів”, м. Ялта, 14-17 вересня 2007 р. – C. 49-55.
16. Ткаченко Т.И., Мельниченко С.В. Социально-економические проблемы
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2008 р. – С. 6- 11
18. Ткаченко Т.И., Дупляк Т.П. Ринок послуг з організації виставок та
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№2 (48) – С. 6-11.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Участь у розробці програмних і нормативних документів
Програмні документи КМУ
«Стратегія розвитку туризму і курортів», схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 1088-р
Програмні документи Київської міської державної адміністрації
«Програма розвитку туризму м. Києві на 2005-2010 рр.»
«Правила обслуговування в готелях»
Національні стандарти (ДСТУ) України
1. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні
вимоги. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – Чинний від 23.12.03 р.
2. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. – К.:
Держспоживстандарт України, 2004. – Чинний від 23.12.03 р.
3. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – Чинний від 28.02.06 р.
4. Національний стандарт України ДСТУ Послуги туристичні. Туристичні
агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення”» (проект).
Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО) України
за напрямом 030601 «Менеджмент»:
 Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
(за спеціальностями: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент інноваційної
діяльності», «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Управління в сфері
економічної конкуренції», «Логістика»), у т.ч. Програми нормативних
дисциплін, Вимоги до матеріально-технічної бази;
 Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра
(за спеціальностями: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент інноваційної
діяльності», «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Управління в сфері
економічної конкуренції», «Логістика»), у т.ч. Програми державних іспитів,
Вимоги до дипломних магістерських робіт;
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 Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців бакалавра, спеціаліста,
магістра (за спеціальностями: «Менеджмент організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент
інноваційної діяльності», «Менеджмент інвестиційної діяльності»,
«Управління в сфері економічної конкуренції», «Логістика»);
за напрямом 140103 «Туризм»:
 Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Туристичне обслуговування», бакалавра, спеціаліста і
магістра за спеціальністю «Туризмознавство (за видами)», у т.ч. Програми
нормативних дисциплін, Вимоги до матеріально-технічної бази;
 Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Туристичне обслуговування» , бакалавра, спеціаліста і
магістра за спеціальністю «Туризмознавство (за видами)», у т.ч. Програми
державних іспитів;
 Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців: молодшого спеціаліста
за спеціальністю «Туристичне обслуговування», бакалавра, спеціаліста і
магістра за спеціальністю «Туризмознавство (за видами)»;
за напрямом 140101 «Готельно-ресторанна справа»:
 Освітньо-професійна програма
підготовки бакалавра, спеціаліста,
магістра (за спеціальностями «Готельна і ресторанна справа», «Курортна
справа»), у т.ч. Програми нормативних дисциплін, Вимоги до матеріальнотехнічної бази;
 Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра
(за спеціальностями «Готельна і ресторанна справа», «Курортна справа»), у
т.ч. Програми державних іспитів;
Громадська наукова робота
 член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних
робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального
розвитку та підприємництва;
 заст. голови експертної ради акредитаційної комісії МОН України з
менеджменту і торгівлі;
 голова робочої групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти з
напряму підготовки «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр»;
 член президії науково-методичної комісії (НМК) з менеджменту і
адміністрування;
 заст. голови підкомісії «Туризм» НМК зі сфери обслуговування;
 голова підкомітету «Послуги туристичні» ТК 118 Держспоживстандарту
України та ін.

8

