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Народився 15 лютого 1980 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат
економічних наук (2008), доцент (2012).
Закінчив Полтавську гімназію № 31 із золотою медаллю (1997), Полтавський
державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і
методика середньої освіти. Історія та основи економіки” з відзнакою (2002), аспірантуру
цього університету (2005). Розпочав педагогічну діяльність учителем навчально-виховного
комплексу № 31 міста Полтави (2000-2006). У Полтавському державному педагогічному
університеті імені В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет) працює з
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Провідний фахівець університету з питань інтелектуальної власності та
комерціалізації результатів наукової діяльності (2007-2016). Заступник голови наукової
комісії Вченої ради університету (з 2016 р.).
Основу навчального навантаження С. В. Степаненка складають курси економічної
теорії, менеджменту, методики навчання економічних дисциплін, а також ряд
функціональних економічних дисциплін, які є визначальними у професійній підготовці
фахівців-економістів та вчителів економіки.
Наукові інтереси Сергія Володимировича пов’язані переважно з дослідженням ролі
власності в економічних системах, актуальних проблем управління інтелектуальною
власністю, управління місцевим розвитком. Автор понад 70 наукових і науковометодичних публікацій, серед яких 3 монографії, 5 навчальних посібників; є співавтором
11 запатентованих наукових розробок.
Як науковець С. В. Степаненко керує дослідницькою роботою студентів, забезпечує
керівництво та наукове консультування наукових робіт учнів-членів Малої академії наук
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України як основа формування національної моделі випереджального розвитку” (20042006); “Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його
супроводжують” (2007-2009); “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення
економіки знань в Україні” (2010-2012). Наразі виконує науково-дослідну тему “Соціальні,
економічні і політичні трансформації сучасного суспільства” (за ініціативою). Член
організаційних комітетів з підготовки і проведення 6 Всеукраїнських науково-практичних
конференцій “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації” (2005, 2007, 2009,
2011, 2013, 2015). Голова оргкомітету регіональної науково-практичної конференції
“Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого
розвитку” (2018).
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