
БОРИСОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилася 23 січня 1984 року в сім’ї інженерів у м. Білгород –

 Дністровський Одеської області. Українка за національністю.  

У 2001 році закінчила школу № 11 м. Білгород - Дністровського.  

У 2007 році здобула кваліфікацію спеціаліста менеджера - економіста в 

Одеській національній академії харчових технологій за спеціальністю 

«Менеджмент організацій». 

Свою трудову діяльність розпочала з посади адміністратора ресторану ТОВ 

«Славутич» у листопаді 2004 року. 

З січня 2006 року до жовтня 2006 року працювала у ресторані ТОВ «Ексіт-

од» на посаді адміністратора. З січня 2007 року до квітня 2011 року працювала 

директором ресторану ФОП  «Коваль Юрій Анатолійович», а з травня 2011 року 

до березня 2013 року – директором ресторану ФОП  «Лесик Світлана Василівна». 

У квітні 2013 року влаштувалася на посаду виконавчого директора ТОВ 

«Борисов та партнери», на якій працюю по теперішній час. 

Одружена та виховую двох дітей. 

Тема дисертаційного дослідження, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук, за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека 

суб'єктів господарської діяльності, - «Інноваційний розвиток системи економічної 

безпеки підприємств сфери ресторанного бізнесу».  

Упродовж роботи над дисертаційним дослідженням брала активну участь у 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Основний зміст та 

результати дослідження відображено у статтях та збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. Загалом, результати наукового дослідження викладено в 

11 публікаціях, з них: 5 - у наукових фахових виданнях України, 1 публікація у 

зарубіжному виданні (у співавторстві) і 5 публікацій у матеріалах наукових 

конференцій.  

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються у навчальному 

процесі на кафедрі управління фінансово-економічною безпекою Навчально-

наукового інституту менеджменту безпеки ВНЗ «Університет економіки і права 

«КРОК».  
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