
УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ, ГРАНТАХ 

 

Термін 
виконання 

проекту, 
гранту  

 

Структура 
(виконавець) 

Назва проекту  Учасник, форма 
участі 

Посилання  

2022-2026  Digitalisation and Policies. COST Action “Work inequalities 
in later life redefined by digitalization” (DIGI-net) CA21107 

Н.В.Ткаленко, 
д.е.н., професор 
Co-leader of Working 
Group 

https://lnu.se/en/researc
h/research-
projects/projekt-work-
inequalities-in-later-life-
redefined-by-
digitalization/ 

10.2022-
03.2023 

 US-Ukraine program О.В.Михайловська, 
д.держ.упр., доцент 
виконавець 

https://investigacion.us.e
s/docs/resoluciones/plan
propio/vii/Ac_Ucrania_24
-06-2022_def_fdo.pdf  

2021-2022 Краківський 
економічний 
університет, 
Малопольська школа 
публічного 
адміністрування. 

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). 
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 

А.П.Дука, 
д.е.н.,професор, 
виконавець  
 
Г.В.Старченко, 
д.е.н., професор 
виконавець 

https://stu.cn.ua/announ
cements/rozpochynayets
ya-osvitnij-proekt-za-
programoyu-dobre/ 

2020-2023 Ужгородський 
національний 
університет 

Транскарпатський центр Жана Моне з досліджень 
європейських стратегій розвитку (619688-EPP-1-2020-
1-UA-EPPJMO-COE) в Ужгородському національному 
університеті  

О.М.Руденко, 
д.держ.упр., 
професор, 
виконавець 

http://eurodev.uzhnu.edu
.ua/index.php/uk/  
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13-19.05.2019 University of Maribor 
(Maribor, Slovenia) 

Erasmus+ KA1 Н.В.Ткаленко, 
д.е.н., професор, 
виконавець 
 

 

31.08.2018-
29.06.2020  
 

 Innovative development of the national economy at the 
level of project-oriented enterprises (state registration 
number 0118U006805) 

Н.В.Ткаленко, 
д.е.н., професор, 
виконавець 

 

31.08.2018-
29.06.2020  
 

 Formation of the newest principles of decentralization of 
the state management system (state registration number 
0114U004425) (Ukraine) 

Н.В.Ткаленко, 
д.е.н., професор, 
виконавець 

 

15-21.05.2017 Erasmus Lodz 
University of 
Technology (Lodz, 
Poland) 
+ KA1 

Erasmus+ KA1 Н.В.Ткаленко, 
д.е.н., професор, 
виконавець 

 

2017-2020 Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 

«Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої 
освіти в Україні за концепцією quadruple helix» 

Вербицька А.В., 
к.держ.упр., 
співкерівник 

Держ.реєстр.номер 
0117U007258 

2021-2023 Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 1489 
від 31.12.2021 

«Партисипативна модель розвитку соціального 
підприємництва: детермінанти реінтеграції 
військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їх 
сімей» 

Вербицька А.В., 
к.держ.упр., 
керівник 

Держ.реєстр.номер 
0122U000596 

2020-2022 NORD університет 
(Норвегія) і 
Міжнародний 
благодійний фонд 
«Міжнародний фонд 
соціальної адаптації» 
(Україна) 

«Норвегія - Україна», UKR - 20/002 (NUPASS) «Норвегія-
Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну 
систему» 

Вербицька А.В., 
к.держ.упр., 
виконавець 

https://stu.cn.ua/news/v
ypusk-proyektu-
norvegiya-ukrayina/ 

07.2021-
12.2021 

Британської Ради в 
Україні у партнерстві 
з Інститутом вищої 
освіти НАПН України 
та Advance HE 
(Велика Британія)  

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті 
України (2021-2022 рр.). Партнерами  
 

Вербицька А.В., 
к.держ.упр., 
виконавець 

https://stu.cn.ua/news/p
rograma-
vdoskonalennya-
pedagogichnoyi-
majsternosti/ 



2022-2024 Erasmus+ KA2 
 

Сприяння професійному навчанню та залученості 
студентів через комплексну систему менторства і 
тьюторства у ЗВО (Promoting Professional Education and 
Students’ Engagement through Comprehensive Mentoring 
and Tutoring System in HEIs – PROMENTS) 

Вербицька А.В., 
к.держ.упр., 
виконавець 

https://stu.cn.ua/news/vi
tayemo-z-peremogoyu-
erazmus-ka2-rozvytok-
potenczialu-vyshhoyi-
osvity/ 

 


