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БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
1. Рік народження – 1976 рік. 

2. У 1998 р. закінчив Чернігівський державний інститут економіки і 

управління за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері та отримав 

кваліфікацію спеціаліста з менеджменту. 

3. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді 

Київського національного університету будівництва і архітектури зі 

спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами (кандидат 

технічних наук, диплом – ДК № 048211). У 2012 році було присвоєно вчене 

звання доцента (атестат – 12ДЦ № 031520) за кафедрою менеджменту. 

4. У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. Тема докторської дисертації – «Формування механізму 

проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної 

економіки» (спеціальність – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, (доктор економічних наук, диплом – ДД № 010183). 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

Управління проєктами та програмами. Проєктно-орієнтоване управління 

інноваційним розвитком національної економіки. Організаційне управління 

інноваційним розвитком підприємств. Бізнес-моделювання та аналіз даних. 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти на 06.12.2022 

року на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора складає 

19 років. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

– Операційний менеджмент;  

– Управління проєктами;  

– Проєктний підхід у публічному управлінні; 
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– Менеджмент сервісу; 

– Бізнес-планування; 

– Управління ризиками державних цільових програм і проєктів; 

– Сучасні технології публічних презентацій; 

– Стратегічне та антикризове управління в державній сфері; 

– Процесний підхід до управління підприємствами. 
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управління інноваційним розвитком національної економіки. 
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3) Старченко Г.В. Принципи проєктно-орієнтованого управління 
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2021. № 27. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/405  DOI: 
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управління інноваційним розвитком національної економіки. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2021. № 4 (31). С. 65-70. 

 

Участь у колективних монографіях: 

1. Старченко Г. В. Сутність та категоріальне поле інноваційного розвитку 

національної економіки. Менеджмент та публічне управління в умовах 

інформаційно-го суспільства: колективна монографія / за заг. ред. Філіпової 
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processes. Administratie si Management Public, 35, 139-152. SCOPUS. 
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Статті у виданнях зарубіжних країн 
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1. Старченко Г. В. Проєктно-орієнтований технологічний бізнес, як основний 

елемент моделі інноваційного розвитку національної економіки. Проблеми 

сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2021. № 1. 29–38. 

https://doi.org/10.54929/pmt-issue1-2021-05 
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правових змін в сфері управління публічними проєктами та програмами. 

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та 

адміністрування 2021. № 1. С. 100–104. https://doi.org/10.54929/pmtl-issue1-

2021-15 

3. Старченко Г. В. Управління проєктами в публічній сфері. Проблеми 

сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та 

адміністрування 2021. № 2. С. 84–89. https://doi.org/10.54929/pmtl-issue2-

2021-15 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

1. Старченко Г. В. Проєктно-орієнтоване управління інноваційним розвитком 

національної економіки. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: 

«Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей / 

відповідальний за випуск С. Д. Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. С. 273-277. 

2. Старченко Г. В. Проєкти інноваційного розвитку національної економіки в 

умовах децентралізації влади. 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. С. 45-47. 

3. Старченко Г. В. Сутність проєктно-орієнтованого технологічного бізнесу. 

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. 

4. Старченко Г. В. Необхідність активізації проєктно-орієнтованого 

технологічного бізнесу, як драйвера інноваційних перетворень в 

національній економіці. Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій. 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Чернігів, 29 жовтня 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр 
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суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 

2021. 96 с. 

5. Старченко Г. В. Детермінанти інноваційного розвитку національної 

економіки. Digital Transformations of Modernity: Proceedings of the 

Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference (January 24, 2022. 

Coimbra, Portugal). Chernihiv: REICST, 2022. 154 p. 

 

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ: 

 

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Керівник наукової теми:  

1. «Інноваційний розвиток національної економіки на рівні проектно-

орієнтованих підприємств» (номер державної реєстрації 0118U006805). 

2. Методи і моделі управління інноваційним розвитком національної 

економіки (номер державної реєстрації 0120U104121) 

3. Актуальні проблеми сучасних трансформацій (номер державної реєстрації 

0121U111744). 

 

Відповідальний виконавець наукової теми:  

1. «Проблеми стратегічного розвитку національної економіки» (номер 

державної реєстрації 0118U000788). 

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

(Державний реєстраційний номер: 0121U111377, з червня 2021 р.), 

3. «Стратегічні напрями відновлення України від наслідків війни» 

(Державний реєстраційний номер: 0122U200383, з липня 2022 р.), 

 

– Заступник головного редактору 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 – «Проблеми сучасних трансформацій». Серія: 

право, публічне управління та адміністрування – з 2021 р. Фахова реєстрація 

(категорія «Б»): Наказ МОН України від 06_06_2022 року № 530 (Додаток 2). 

 

СТАЖУВАННЯ 

«Особливості фінської системи освіти» 26.10 – 20.11.2020 р. який 

організовано державним закладом освіти Фінляндії - Західно-Фінляндським 

Коледжем спільно із польсько-українською фундацією - Інститутом 

Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці з метою опанування 

проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти 

Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих 

міжнародних практик та інновацій щодо інклюзивного навчання, 120 год (4 

кредити ECTS). 

 



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 

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. 

 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Організація та проведення конференції 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 

Засновник та Голова ГО зі статусом наукової установи «Науково-освітній 

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

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