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З ПРАКТИКИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ  
ПО ВИКОНАННЮ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ  

З РОЗРОБКИ І ВКЛЮЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

ДО ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У березні 2007 року Інститутом був направлений в 
МОН України Запит на участь у конкурсі проектів по 
виконанню загальнодержавних організаційно-аналі-
тичних та науково-методологічних заходів Цільового 
плану “Україна-НАТО” у 2007 році за бюджетною про-
грамою 2201540.

За результатами розгляду запитів Радою з наукового су-
проводу МОН України та Українським центром незалеж-
ної експертизи був затверджений проект: “Розроблення 
науково-методичного та організаційного забезпечен-
ня включення питань європейської та євроатлантич-
ної інтеграції України до змісту підготовки студентів 
за спеціальністю “Міжнародні відносини” у вищих на-
вчальних закладах і його пілотне впровадження на ре-
гіональному рівні”.

Про високий рівень учасників зазначеного конкурсу 
свідчить те, що заявки на участь у ньому подали 69 різних 
структур, серед них: Центр євроатлантичних досліджень, 
військові інститути, Національний інститут проблем між-
народної безпеки РНБО України,  Національна академія 
Служби безпеки України, Український центр економічних 
і політичних досліджень ім.О.Разумкова, Київський, Хар-
ківський, Львівський, Одеський та ряд інших національних 
університетів. 

Керівником проекту було затверджено Артьомова  
Івана Володимировича, директора навчально-наукового Ін-
ституту філософії та євроінтеграційних досліджень Закар-
патського державного університету, кандидата історичних 
наук, доцента.
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Мета проекту: 
Розробка спецкурсів із зазначеної тематики для сту-

дентів вузів, підготовка навчальних посібників (глоса-
рій, хрестоматії, підручники) і сприяння підготовці 
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної ін-
теграції і впровадження результатів проекту на регіо-
нальному рівні.

Державний замовник проекту:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Виконавцями проекту стала затверджена на вченій 
раді Закарпатського державного університету робоча гру-
па науковців, до якої увійшли:

 АРТЬОМОВ Іван Володимирович, кандидат історич-
них наук, доцент (Закарпатський державний університет);

 БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович, доктор філософ-
ських наук (ВАК України);

 БАКУМЕНКО Валерій Данилович − проректор з науко-
вої роботи Академії муніципального права, доктор наук з дер-
жавного управління; 

 РУДЕНКО Ольга Мстиславівна, кандидат наук з дер-
жавного управління (Національна академія державного управлін-
ня при Президентові України);

 МАЙБОРОДА Олександр Микитович, доктор історич-
них наук, професор (Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України). 

Координував роботу з виконання проекту: ВАЩУК Фе-
дір Григорович – ректор Закарпатського державного уні-
верситету, доктор технічних наук, професор.

Обґрунтування необхідності впровадження проекту на 
регіональному рівні (Закарпаття) було вмотивовано таки-
ми факторами, як:
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1. Географічне і геополітичне місце України в Євро-
пі та особливості Закарпаття, яке межує з країнами Єв-
росоюзу (Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина)

Характерною особливістю Закарпаття є компактне про-
живання у ньому національних меншин – вихідців із сусід-
ніх країн-членів ЄС. 

2. Інвестиційна привабливість України та Закарпат-
ської області.
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3. Розвинена транспортна інфраструктура.

Якщо коротко характеризувати стан реалізації проекту, 
слід відмітити деякі його специфічні особливості. 

По-перше, в рамках проекту започаткована серія на-
укових видань “Євроінтеграція: український вимір”, до якої 
увійшли розробки:

1. Державне управління в умовах європейської та євро-
атлантичної інтеграції : історія, теорія, методологія (Моніто-
ринг наукових досліджень і розробок): Навчальний посібник.

2. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та 
понять.

3. Нормативно-правове забезпечення стратегічного 
курсу України на європейську та євроатлантичну інтегра-
цію: Навчальний посібник–хрестоматія. У 2 частинах.

4. І.В.Артьомов. Проблеми і перспективи входження 
України в Європейський Союз: Навчальний посібник. 

5. І.В.Артьомов, І.Ф.Король. Проблеми і перспективи 
євроатлантичної інтеграції України: Навчальний посібник. 
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6. Р.А.Офіцинський. Європейська та євроатлантична ін-
теграція України. Соціальний аспект: Навчальний посібник. 

7. Взаємовідносини України з НАТО: стан, проблеми і 
перспективи: Збірник наукових праць.

По-друге, науково-методичний супровід проекту здійсню-
ється Радою з науково-технічного супроводу у складі провід-
них науковців з проблематики європейської та євроатлантич-
ної інтеграції України, до якої увійшли провідні фахівці.

По-третє, складом експертів проекту:
Хандогій Володимир Дмитрович − перший заступник 

міністра закордонних справ України
Варналій Захарій Степанович − перший заступник ди-

ректора Національного інституту стратегічних досліджень, 
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч на-
уки і техніки України 

Майборода Олександр Микитович − заступник директо-
ра Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор 

По-четверте, підсумки виконання проекту будуть зро-
блені 29-30 листопада 2007 року (м.Ужгород) на міжнарод-
ній науково-практичній конференції: “Актуальні проблеми 
і шляхи реалізації державної програми підготовки фахівців 
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Украї-
ни: практика роботи  Закарпатського державного універси-
тету з виконання наукового проекту і його впровадження на 
регіональному рівні”

Успішна робота з виконання наукового проекту ґрунту-
ється на залученні до роботи над проектом:
 Представництва МЗС України в Ужгороді;
 Закарпатської обласної державної адміністрації;
 Центру з питань європейської та євроатлантич-

ної інтеграції України Національної академії державного 
управління при Президентові України;
 Управління міграційної служби Державного комітету 

України у Закарпатській області та інших організацій і уста-
нов, з якими Інститут має двосторонні договірні відносини.
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Приємно відзначити аспект визнання важливості наших 
розробок, адже на участь у підсумковій конференції за про-
ектом дали згоду: Хандогій Володимир Дмитрович − перший 
заступник міністра закордонних справ України; генеральні 
консули сусідніх країн-членів ЄС; представники Міністер-
ства освіти і науки України; науковці Києва та Закарпаття – 
учасники проекту; керівники Закарпатської ОДА та обласної 
ради; працівники митної та прикордонної служб.

Заключним етапом роботи з виконання завдань на-
укового проекту до кінця листопада передбачено:

- Моніторинг громадської думки щодо європейської та єв-
роатлантичної інтеграції (опитування 1500 осіб).

- Виступи в засобах масової інформації з проблематики 
наукового проекту.

- Впровадження результатів дослідження у вузах Закар-
паття ІІІ-ІV рівнів акредитації.

- Підготовка заключного звіту за результатами виконан-
ня завдань наукового проекту та використання виділених ко-
штів (185 тис. грн.).

Після завершення роботи над проектом планується ряд 
заходів щодо забезпечення процесу практичного впрова-
дження результатів розробок проекту на регіональному 
рівні. Серед цих заходів передбачено і узгоджено: 

- засідання вченої ради Закарпатського державного 
університету, що заслухає звіт і його затвердить;

- засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів 
Закарпатської області;

- практична передача розробок Закарпатській обласній 
державній адміністрації і управлінню освіти і науки та інше.

Все це свідчить про те, що творча група науковців плідно 
працює над виконанням Технічних завдань і Календарного 
плану, які є невід’ємною частиною Договору між Міністер-
ством освіти і науки України та Закарпатським державним 
університетом.

(Міжнародний науковий вісник: Інновації в навчальному про-
цесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний 
досвід. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 197-203.)


