
Чернявська Олена Валеріївна – 

проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична інтеграція) 

Полтавського університету економіки і 

торгівлі, доктор економічних наук, професор,  
голова аналітичного комітету Всеукраїнської спілки 

вчених економістів; науковий редактор 5 міжнародних 

наукових журналів; керівник робочої групи і 

координатор міжнародних проектів  TEMPUS, Erasmus 

+, Integrity Action, UNISEF, голова громадської 

організації; президент Міжнароджного інституту 

фандрайзингу; лауреат наукової премії Президента 

України; керівник аспірантури та докторантури за 

спеціальностями: 08.00.03, 08.00.04, 08.00.07, 08.00.08). 

Наукова робота ведеться в рамках багатонаціонального проекту Структурних 

заходів TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) 

«Розвиток та поліпшення адміністрації університету з міжнародних справ», 

Міжнародного проекту ключової активності 2 Ерасмус+ – Модернізація управління 

вищими навчальними закладами AESOP (561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-

JP) «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена», 

Міжнародного проекту «Integrity Action» (координатор – Міжнародна Британська 

організація «Integrity Action» (Великобританія), фінансування – Світовий банк) 

«Добросовісність та її вплив на якість освіти – досвід пострадянських та 

східноєвропейських країн».  

Основні напрями наукових досліджень – міжнародний фандрайзинг для 

малого та середнього бізнесу, НГО; національна економіка та управління 

національним господарством; стратегічне планування вищих навчальних закладів: 

реалізація кращих світових практик в країнах Східного партнерства та Центральної 

Азії; впровадження стратегії інтернаціоналізації в систему адміністрування вищими 

навчальними закладами; впровадження європейського досвіду в науково-освітні та 

виховні процеси вищої школи; е-технології адміністрування та організації 

навчального процесу у вищій школі.  

Виконано 7 науково-дослідних тем, проведено 11 міжнародних науково-

практичних конференцій, Міжнародний економічний форум, видано 16 монографій, 

понад 180 статей, оформлені патентні заявки та авторські свідоцтва на інноваційні е-

методи оцінювання навчального процесу. 
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Cherniavska Olena Valerivna – Vice-Rector 

on Scientific and Pedagogical work 

(International relations, International activities, 

European and Euro-Atlantic integration), doctor 

in Economics, Professor, head of analytical committee 

in financial-credit policy of the Ukrainian Union scientific 

economists, scientific editor 5 international scientific 

magazines; the head of the Working Group and coordinator 

of international projects TEMPUS, Erasmus +, Integrity 

Action, UNISEF,  Chairman of public organization; the 

President of the International Institute of Fundraising; 

winner of the scientific prize of the President of Ukraine; 

the head of post-graduate and doctoral studies for the 

following specialties: 08.00.03, 08.00.04, 08.00.07, 

08.00.08). 

The scientific work is being done within the framework of the multinational project 

of structural measures TEMPUS UNIVIA (543893 -TEMPUS- 1 -2013-1-AZ-TEMPUS-

SMGR) «Development and improvement of University Administration on International 

Affairs» (coordinator - Azerbaijan State Economic University (Republic of Azerbaijan), 

funding - European Union), Erasmus+ AESOP (561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-

CBHE-JP-AESOP) «Advocacy Establishment for Students through Ombudsman 

Position», the international project «Integrity Action» (Coordinator  –  International 

British organization «Integrity  Action» (United Kingdom), funding-World Bank) «Good 

faith and its impact on the quality of education – the experience of Soviet and East 

European countries». 

Main directions of scientific research – international fundraising for small and 

medium businesses, NGOS; national economics and management of national economy; 

strategic planning in higher educational institutions: the implementation of best practices 

in the countries of Eastern and Central Asia; the implementation of strategies of 

internationalization in the administration system of higher educational institutions; 

implementation of the European experience in the scientific-educational and educational 

processes of the higher school; e-technology, administration and organization of 

educational process in high school. 

7 research themes are perfomed, 11 international scientific-practical conferences and 

International economic forum are held, 16 monographs and over 180 articles are 

published, patent and copyright certificates on innovative e-methods for the evaluation of 

the educational process are received. 
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