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Освіта: 
магістр з міжнародної економіки, диплом з відзнакою, Університет економіки 

та права «КРОК (2003). 

 

Науковий ступінь: 
кандидат економічних наук (2011), дисертація ««Іноземне інвестування як фактор 

інноваційного розвитку економіки регіонів»» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка» 

Викладацька діяльність: 

Засади відкриття власного бізнесу, 

Міжнародна економіка, 

Економіка інноваційної діяльності 

Економічне партнерство (англійською мовою), 

Економічна звітність (англійською мовою), 

Економіка продажів (англійською мовою), 

Управління ризиками підприємства (англійською мовою). 

Участь у проектах: 

1. Літній інститут Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти за 

програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», «Проект з 

посилення розвитку практичної складової курсу «Міжнародний маркетинг», (2008).  

2. Workshop “Digital management of scientific research”, (2019). Talinn, Estonia.  

Публикації: 

Понад 20 наукових, навчально-методичних праць за напрямом діяльності 

кафедри, 

 у тому числі:  

13 статей у фахових виданнях України,  

2 статті у періодичному виданні, яке включено до науковометричної бази даних 

Scopus,  

2 в колективних монографіях, 1 в міжнародному фаховому виданні, 6 

навчально-методичних праць. 

Підвищення кваліфікації: 

1. ТОВ «Комкаст Україна» 26.11.2012 р.– 12.03.2013 р., довідка № 263 від 15.03.2013 

р. 

2. Міжнародне стажування. Workshop “Digital management of scientific research”. 

Таллін, Естонія. 4-30 листопада, 2019. (5 ECTS) 

3. Сертифікат В2 (Англійська мова) № 282 від 07.12.2020 року, Київський 

національний економічний університету. Центр вивчення іноземних мов «Інтенсив». 

Монографії : 

1. Економічний глобалізм: розвиток та зростання. Монографія за ред. Рокочої В.В. – 

К.: “Таксон”, 2005. – 320 с. (п. 4.1. Регіон у процесах глобалізації: інвестиційний 

підхід – с. 236-252).  

2. Інноваційна складова формування інформаційної економіки // Міжнародний бізнес 

в інформаційному суспільстві: Колективна монографія / За ред. В.В. Рокочої. – 

К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – с.38-46. 



Публікації в іноземних журналах: 

Scopus 

1. S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova. // Determinants of the Foreign Direct 

Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy. DSIC 

2019: Digital Science 2019 pp 148-164. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37737-3_14  

2. S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Digitization of investment-innovation 

development of Ukrainian economy: empirical analysis (подано до друку, стаття у 

Scopus). 

Міжнародне фахове видання  

1. S. Tkalenko, N. Sukurova. The influence of FDI on sustainable economic development of 

Ukraine in terms of global digitization. Journal of Digital Science, Vol.2, Iss.1. May, 

p.40-54. URL: https://ics.events/journal-of-digital-science/ (2020).  
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