
БОЙКО Володимир Володимирович (21.04.1970, смт. Велика Лепетиха Херсонської обл.) – кандидат 

історичних наук (2004 р.), доцент (2012 р.). 

У 1987 р. закінчив Великолепетиську середню школу № 1. У 1987-1992 рр. навчався на історичному 

факультеті Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, отримавши диплом зі 

спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.  

Впродовж 1990-х рр. працював викладачем у навчальних закладах Сімферополя.  

З 1998 р. – викладач соціально-гуманітарних дисциплін Кримського коледжу Київського національного 

економічного університету.  

З 2000 р. – здобувач кафедри російської історії Таврійського національного університету. Науковий 

керівник – М.Є. Дементьєв, згодом – В.І. Корольов. 

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію “Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.)”.  

З вересня 2004 р. – завідувач кафедри історії і теорії журналістики, після реорганізації – завідувач 

кафедри історії, філософії і права Таврійського гуманітарно-екологічного інституту (м. Сімферополь). 

З червня 2010 р. – заступник директора з наукової роботи Кримського інституту інформаційно-

поліграфічних технологій Української академії друкарства. З травня 2013 р. – заступник директора з 

науково-педагогічної роботи того ж інституту. 

З 2004 р. працює над дослідженням теми “Становлення та розвиток ринкової економіки Таврійської 

губернії (1861-1917 рр.)”. 

Сфери наукових інтересів: економічна історія Південної України, розвиток інститутів громадянського 

суспільства, самоорганізації та кооперації в регіоні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Автор близько 30 наукових праць, у тому числі 22 статей у фахових виданнях України.  
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