
 

 

ЦАЛКО Тетяна Ростиславівна, к.е.н., доцент. 

 

Сфера наукових інтересів: управління операційною діяльністю, теорія 

організацій, оптимізація бізнес-процесів компаній, управління фінансовими 

потоками, фінансовий менеджмент, ризик-менеджмент контролінг, 

бюджетування. 

Освітні компоненти: «Операційний менеджмент», «Теорія організацій», 

«Ризик-менеджмент», «Адміністративні системи ЄС » 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 

14, 19. 

Освіта: 

Диплом магістра КВ №13980011 

Київський державний університет технологій та дизайну, 2000. 

Спеціальність: Економіка підприємства.  

 

Наукова кваліфікація: 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка, 

організація і управління підприємствами, диплом ДК № 038176 від 

.09.11.2006 р 

Доцент кафедри менеджменту, атестат доцента 12ДЦ №033636 від 

25.01.2013 р. 

 

Професійна діяльність: 

Загальний стаж роботи в системі ЗВО 20 років. 

Загальний стаж практичної роботи в сфері управлінського обліку і 

фінансового менеджменту - більше 10 років. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 3, Scopus – 1, Web of Science – 3. 

У журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та 

Web of Science за 2017-2021 р. розміщено 4 публікації. 

2. Результативність підготовки студентів, аспірантів: 



Керівництво студентами переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 

навчальному році зі спеціальності  «Економіка бізнесу» (2021 р.). 

3. Публікаційна активність: 

Цалко Т.Р. має більше 30 публікацій, з них 245 наукового характеру, 

більшість у фахових виданнях, 4 статті у журналах, що індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 5 монографій.  

4. Маю 4 свідоцтва  про реєстрацію авторського права на твір в період з 

2019-2021 роки. 

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

1. Робота у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та 

інноваційної діяльності» у 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. 
2. Член Галузевої конкурсної комісій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт студентів за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» у 2018-

2019 н.р., 2019-2020 н.р. 
3. Член оргкомітету VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку 

вищої освіти України», 2018-2019 н.р. 
 

Рівень володіння англійською мовою: 

Сертифікат B2, виданий Науково-освітнім центром інтенсивного 

навчання «Інтенсив» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», №179 від 21 

червня 2019 р.); Certificate of British Council, Upper – Intermediate level (В2) 

June 2019. 

 

Участь у професійних асоціаціях: 

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-

освіти (УАРМБО), Свідоцтво № 295 від 11.09.2018 р. 
 

 


