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БІБЛІОГРАФІЧНА  
– Рік народження – 1973 рік. 

– У 1995 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за 

спеціальністю – економіка і управління науковими дослідженнями та 

проектуванням та отримала кваліфікацію економіст. 

– У 2003 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій 

раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі 

спеціальності 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним 

прогресом (кандидат економічних наук, диплом – ДК № 021203). У 2005 році 

було присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента – 02 ДЦ № 014022) за 

кафедрою фінансів. 

– 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня докторки 

економічних наук. Тема докторської дисертації – «Інвестиційне забезпечення 

інноваційно-індустріального розвитку національної економіки» 

(спеціальність – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, за новим переліком галузей знань і спеціальностей (2015 рік): 

галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальність – 073 

Менеджмент), (доктор економічних наук, диплом – ДД №005205). У 2019 

році було присвоєно вчене звання професора (атестат професора – АП № 

001467) за кафедрою публічного управління та менеджменту організацій. 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
Управління інноваційною та інвестиційною діяльністю. Антикризове 

управління. Державна економічна політика. Публічне управління та 

адміністрування. Антикорупційна діяльність. Управління соціальним та 

гуманітарним розвитком. 
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ДОСВІД РОБОТИ 

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти станом на 

12.12.2022 року на посадах асистента, доцента, професора складає 17 років 6 

місяців. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

– Децентралізація влади в Україні; 

– Територіальна організація державної влади; 

– Управління інфраструктурою виробничих підприємств; 

– Інвестування; 

– Anti-corruption activities in Ukraine; 

– Антикризове управління; 

– Управління стратегічним розвитком регіону; 

– Громадянське суспільство та сучасна демократія; 

– Управління соціальним та гуманітарним розвитком; 

– Інноваційний та інвестиційний менеджмент; 

– HR у публічному управлінні; 

– Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах; 

– Євроінтеграційні процеси в Україні; 

– Державна економічна політики; 

– Публічні фінанси. 

 

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 
Загальний список наукових та навчально-методичних праць складається з 

133 праць, 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №41954 від 

30.01.2012 р (38 за останні 5 років), з них наукових 106 (у тому числі в 

наукометричних базах Scopus / WoS - 6), навчально-методичних 27 (2 у тому 

числі для дистанційної форми навчання (Moodle), є автором підручника (10 

посібників, 8 монографій тощо), у т. ч. за останні 4 роки – 10 статей у 

фахових виданнях категорії «Б», 4 статті у виданнях Scopus та WoS; 2 

монографії, у т. ч. 1 у видавництві «Springer, Cham» (Scopus), 7 тез 

конференцій. 

Наукові публікації у фахових виданнях категорія Б: 

1. Михайловська О.В., Старченко Г. В., Дука А. П. Прогресивні 

управлінські технології в публічній сфері. Експерт: парадигми юридичних 

наук і державного управління. № 3 (15) – червень, 2021. С 198-205 

http://maup.com.ua/assets/files/expert/15/ekspert_3_15_2021.pdf DOІ: 

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-3(15). 

2. Дука А.П., Старченко Г. В. Синергетичні ефекти проєктно-орієнтованого 

управління інноваційним розвитком національної економіки. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). 39-49.  

3. Duka A.P. Transformations of public power in Ukraine. Проблеми сучасних 

трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, 2021. 

(1), 94-99 DOI: https://doi.org/10.54929/pmtl-issue1-2021-14  (Index 

Copernicus). 

http://maup.com.ua/assets/files/expert/15/ekspert_3_15_2021.pdf
https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-3(15)
https://doi.org/10.54929/pmtl-issue1-2021-14


4. Дука, А. П. Критерії оцінювання соціально-економічної дієвості 

сучасного публічного управління. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: 

право, публічне управління та адміністрування, 2021 (2), 76–83. 

https://doi.org/10.54929/pmtl-issue2-2021-14 (Index Copernicus). 

5. Duka A.P. Financial support of modern technological transformations. 

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2021. 

1(1), 85–91. DOI: https://doi.org/10.54929/pmt-issue1-2021-12 (Index 

Copernicus). 

 

Публікації у виданнях, що входять до бази даних SCOPUS (Web of Science)  

1. Kosach, I., Duka, A., Starchenko, G., Myhaylovska, O., Zhavoronok, A. 

Socioeconomic viability of public management in the context of European 

integration processes. Administratie si Management Public, 2020. 35, 139-152. 

DOI: 10.24818/amp/2020.35-09 (ISSN 1583-9583) 

https://ramp.ase.ro/index.php?pageid=1 (Scopus, Q2). 

2. Sergii Zakharin, Anastasia Duka, Maksym Zhytar, Olga Rudenko, Olha 

Serdiuk New Economic Instruments of State Regulation of Private Savings, 

Social Security and Pension Support. Journal of Optimization in Industrial 

Engineering. Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 79-88 

DOI: 10.22094/JOIE.2020.677819 (Online ISSN 2423-3935), http://www.qjie.ir. 

http://www.qjie.ir/article_677819.html. (Scopus, Q3). 

3. Sergii Zakharin; Anastasia Duka; Olena Parubets; Maksym Zabashtansky; 

Natalia Ryzhikova.  New Statistical and Econometric Approaches to the Modeling 

of Budget Policy on the Example of Tax Revenues and Information Management. 

Journal of Information Technology Management (JITM)/ 2021, Special Issue. 

p/115-127/ Doi.10.22059/JITM.2021.80741. Online ISSN 2423-5059. 

https://jitm.ut.ac.ir/article_80741.html. (Scopus, Q4).  

4. Filyppova, S., Lagodiienko, V., Duka, A., Bulyuk, V., Rybalko, S., & 

Svinarova, H. Princípios metodológicos de implementação do modelo integrado de 

competitividade do ensino superior nas condições da economia digital. Laplage em 

Revista (International), vol.7, n. 3A, Sept. - Dec. 2021, p.309-323. 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1 /article/view/1405/1235. 

DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1405p.309-323. WoS. 

 

Участь у колективних монографіях: 

1. Дука А.П. Базові засади процесу децентралізації публічної влади в 

Україні Колективна монографія. Менеджмент та публічне управління в 

умовах інформаційного суспільства / за заг. ред. Філіпової Н.В. Мена: ТОВ 

«Домінант». 2020. 288 с. (с. 35-44) 36,0 д.а. (авт. 4,12) ISBN 978-617-77642-

25-0  

2. Tkalenko, S., Duka, A., Sukurova, N., Kudyrko, L., Litvin, N. The Impact of 

Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine. Колективна 

монографія. In: Hamdan, A., Shoaib, H.M., Alareeni, B., Hamdan, R. (eds) The 

Implementation of Smart Technologies for Business Success and Sustainability. 

Studies in Systems, Decision and Control, vol 216. Springer, Cham. 2022. pp 521–

533 https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_43 Print ISBN978-3-031-10211-0 
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Online ISBN978-3-031-10212-7. https://www.springer.com/series/13304 

(Scopus). 

 

Публікації за підсумками участі у комунікативних заходах (Опубліковані 

праці апробаційного характеру): 

1. Дука А.П. Засадничі концепти децентралізації публічної влади в Україні. 

IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма 

публічного управління». М. Львів. 12 листопада 2020. 

2. Дука А.П. Формування інтеграційних відносин у системі «наука - 

виробництво» в сучасних трансформаційних перетвореннях.  Сучасні 

суспільні трансформаційні процеси. Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 листопада 2020 року). 

Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних 

трансформацій», 2020 (https://reicst.com.ua/asp/article/view/236). 

3. Дука А.П. Сучасні трансформаційні процеси у сфері публічного 

управління. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник 

матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП 

“Росток А. В.Т.”. 2021. 476 с. (с.30-31). ISBN 978-617-512-268-6  

4. Дука А.П. Варіативність фінансового забезпечення інноваційних 

трансформацій в національній економіці. Соціогуманітарний вимір сучасних 

трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року). Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій, м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП 

“Росток А. В.Т.”. 2021. 93 с. (с.49-52) ISBN 978-617-512-285-3). 

(https://reicst.com.ua/asp/article/view/conf_gum_2021_16)    

5. Дука А.П. Сучасні підходи до командоутворення проєктів. Техніко-

технологічний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 листопада 

2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, 

м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 33 с. (c. 27-30). ISBN 978-

617-512-287-7. (https://reicst.com.ua/asp/article/view/conf_teh_2021_09)   

6. Дука А.П. Трансформація моделей публічного управління. Сучасна 

парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента 

Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2021. 637с. (с.21-

25). 

7. Дука, А. П. Цифровізація фінансової сфери. Digital transformations of 

modernity: proceedings of the multidisciplinary international scientific-practical 

conference (January 24, 2022. Coimbra, Portugal). Chernihiv: REICST, 2022. 154 

p. (c.67-69). ISBN 978-617-95224-0-6 (https://reicst.com.ua/asp/article/view/206). 

 

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ: 

1) Кочедикова Г.В. Державне регулювання енергозабезпечення економіки 

України. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

https://reicst.com.ua/asp/article/view/236
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_gum_2021
https://reicst.com.ua/asp/article/view/conf_gum_2021_16


господарством. Рік захисту – 2013 р. Чернігівський державний інститут 

економіки та управління (Чернігів). 

2) Петращук М. М. Інструменти ринку корпоративних цінних паперів у 

забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Спеціальність 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Рік захисту 

– 2014 р. Чернігівський державний інститут економіки та управління 

(Чернігів). 

3) Кичань О. М. Організаційно-економічне регулювання процесів злиття та 

поглинання підприємств у національній економіці. Спеціальність 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Рік захисту – 2014 р. 

Чернігівський державний інститут економіки та управління (Чернігів). 

4) Ткаченко Ю. В. Формування інвестиційної привабливості національної 

економіки. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Рік захисту – 2015 р. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (Київ). 

5) Пасажко Т. С. Фінансовий механізм трансформації заощаджень населення 

в інвестиції України. Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Рік 

захисту – 2019 р. Чернігівський національний технологічний університет 

(Чернігів). 

 

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Участь у спецрадах: 

Протягом 2019-2022 рр. член спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 

Чернігівського національного технологічного університету. 

 

Опонування: 

1. Якушко І. В. Забезпечення інвестиційної привабливості національної 

економіки. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Рік захисту – 2020 р. у Причорноморському науково-

дослідному інституті економіки та інновацій (м. Одеса). 

2. Ляшко М. В. Модернізація організаційно-економічних інструментів 

державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні. Дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Рік захисту 

– 2020 р. у Чернігівському національному технологічному університеті (м. 

Чернігів). 

 

Керівник наукової теми:  

1. «Стратегічні напрями відновлення України від наслідків війни» (номер 

державної реєстрації 0122U200383). 

2. «Стратегії економічного розвитку: держава, кластер, підприємство» 

(Державний реєстраційний номер: 0121U111377). 

 

 

 



Членство в редакційних колегіях 

 Головний редактор наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України – «Проблеми сучасних трансформацій». Серія: 

економіка та управління – з 2021 р. Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ 

МОН України від 06_06_2022 року № 530 (Додаток 2). 

 Член редколегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України – «Причорноморські економічні студії». Фахова 

реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515. Фахова 

реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 

1643 (Додаток 4). Галузь науки: економічні. 

 Член редколегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України – «Інфраструктура ринку». Фахова 

реєстрація: Наказ МОН України від 7 жовтня 2016 року № 1222. Фахова 

реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 

1643 (Додаток 4). Галузь науки: економічні. 

 Член редколегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України – «Цифрова економіка та економічна безпека». 

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06 червня 2022 

року № 530 (Додаток 2). Галузь науки: економічні. 

 

СТАЖУВАННЯ 

 У вересні 2017 р. проходила стажування у Варненському вільному 

університеті "Черноризец Храбр", Республіка Болгарія. В рамках стажування 

відбулося ознайомлення з кращими практиками у Варненському вільному 

університеті "Черноризец Храбр" та організації вищої освіти в Болгарії. 

(Сертифікат № C – 8348 від 16.09.2017 р. (Varna Free University «Chernorizets 

Hrabar», Republic of Bulgaria), що підтверджує стажування за кордоном). 

 З 22 лютого по 15 березня 2019 року пройшла підвищення 

кваліфікації (стажування) в Інституті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Національної академії державного управління при Президентові 

України за професійною довгостроковою програмою підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників закладів освіти, 

які забезпечують перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств і організацій у галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»  

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Реалізація наукових проєктів в рамках діяльності ГО «Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій», м. Чернігів. Посилання на 

сайт організації http://reicst.sgv.in.ua/index.php 

 

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ 

Участь у міжнародній освітній грантовій програмі - Загальна професійна 

(сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Управління в органах 

http://bses.in.ua/journals/nakaz_16.05.16.pdf
http://bses.in.ua/journals/nakaz_28.12.19.pdf
http://bses.in.ua/journals/nakaz_28.12.19.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/nakaz_07.10.16.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/nakaz_28.12.19.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/nakaz_28.12.19.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-530
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-530
http://reicst.sgv.in.ua/index.php


місцевого самоврядування для лідерів громад та депутатів місцевих рад». 

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE) (DOBRE - Decentralization Offering Better Results and 

Efficiency - Децентралізація приносить кращі результати та ефективність). 

Краківський економічний університет, Малопольська школа публічного 

адміністрування. Програма USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) – це п’ятирічна програма, що 

виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID), 2021-2022 роки. (https://stu.cn.ua/announcements/rozpochynayetsya-

osvitnij-proekt-za-programoyu-dobre/ ) 

 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Організація та проведення конференцій в рамках наукової діяльності ГО 

«Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», м. 

Чернігів. Посилання на проведені конференції 

http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zakhodi/naukovi-konferentsiji  

 

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА 

Проведення благодійних заходів в рамках діяльності ГО «Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій», м. Чернігів. Посилання на 

проведені заходи  

http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zahodi-bok/naukovi-konferentsiji/51-

vseukrajinska-mizhdistsiplinarna-naukovo-praktichna-konferentsiya-

transformatsijni-protsesi-v-umovakh-vijni-ta-pislyavoennogo-periodu  

 

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

 

ЧЛЕНСТВО В ОФІЦІЙНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ 

 

ЧЛЕНСТВО В ГО 

Співзасновниця ГО зі статусом наукової установи «Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій», м. Чернігів. Посилання на 

сайт організації http://reicst.sgv.in.ua/index.php  

https://stu.cn.ua/announcements/rozpochynayetsya-osvitnij-proekt-za-programoyu-dobre/
https://stu.cn.ua/announcements/rozpochynayetsya-osvitnij-proekt-za-programoyu-dobre/
http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zakhodi/naukovi-konferentsiji
http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zahodi-bok/naukovi-konferentsiji/51-vseukrajinska-mizhdistsiplinarna-naukovo-praktichna-konferentsiya-transformatsijni-protsesi-v-umovakh-vijni-ta-pislyavoennogo-periodu
http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zahodi-bok/naukovi-konferentsiji/51-vseukrajinska-mizhdistsiplinarna-naukovo-praktichna-konferentsiya-transformatsijni-protsesi-v-umovakh-vijni-ta-pislyavoennogo-periodu
http://reicst.sgv.in.ua/index.php/zahodi-bok/naukovi-konferentsiji/51-vseukrajinska-mizhdistsiplinarna-naukovo-praktichna-konferentsiya-transformatsijni-protsesi-v-umovakh-vijni-ta-pislyavoennogo-periodu
http://reicst.sgv.in.ua/index.php

