
Потрібна Ваша допомога! 

Рак – це захворювання, яке може бути 
діагностовано у будь-якому віці. 

 

 

Будемо боротися за життя разом! 



Анастасія Луценко (Романко) - експерт з 
інноваційного менеджменту та розвитку 
інноваційних екосистем. Є автором 
більше ніж 20 наукових робіт за такими 
темами як: кількісні та якісні методи 
дослідження даних у соціальних науках, 
підприємницька орієнтація, системи 
управління персоналом, корпоративні 
системи навчання персоналу, розвиток 
вищої освіти, інноваційний менеджмент, 
стратегія, кризовий менеджмент та бізнес 
ефективність.  

 





Вона є керівником наукової частини проєкту з 
розробки техніко-економічного обґрунтування 
доцільності створення на базі інститутів НАН України, 
розташованих в Академмістечку (м.Київ), сучасного 
наукового парку «Академ.Сіті» по зразку аналогічного 
парку Berlin-Adlershof (м. Берлін). Проєкт виконується 
за підтримки Міністерства освіти і науки Німеччини. 
Коло наукових інтересів: інноваційний менеджмент, 
підприємницька орієнтація, кризовий менеджмент та 
бізнес адаптивність та стійкість.  

На фото: міжнародна команда 
проєкту Academ.City з офіційним 
візитом у Німеччині. 

 



Нагороди:  

•Outstanding Student Leadership Award by ACBSP, Monarch, Business 
School (Швейцарія) 

• The Marketing Trust Bursary (Ірландія та Великобританія).  

Міжнародні проєкти: таких програм як 7FP, Horizon 2020  

Співпраця із вченими: Німеччини, Данії, Південної Африки, 
Канади, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Швейцарії, 
Швеції, Естонії, Австрії, Італії, Іспанії.  

 

На фото: із своїм добрим другом, 
професором Гарварду, JB Kassarjan 



 

 
Брала участь у розбудові бізнес-школи та наразі є професором з менеджменту у Monarch Busienss School 
(Швейцарія). 

На фото: Команда організаторів Monarch Busienss School.  



Наразі, у Monarch Business School, вона пише дисертаційне дослідження 
та вивчає кризовий менеджмент та підприємницьку орієнтацію у 
країнах, що розвиваються. Там же вона отримала свій другий ступінь 
магістра з досліджень бізнесу (Master of Philosophy in Business Research) 

 

На фото: Анастасія із випускницею, докторанткою з Саудівської 
Аравії, свого авторського курсу з академічного орієнтування. 

 



Свій вілий час присвячує екстремальним видам спорту. Вона є 
сертифікованим інструктором зі сноубордингу та добре дружить з 
кайтом та екстремальними умовами.  



Реквізити: 
Монобанк: 

5375 4141 0204 2909 Романко Анастасія Олександрівна 

  

ПриватБанк:  

• 4149 6293 1092 7512 Романко Анастасія Олександрівна 

• 5363 5420 1648 4835 Романко Анастасія Олександрівна 

 

Призначення платежу: поповнення рахунку 
 




