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наВчально-наукоВий інститут  
єВроінтеграційних досліджень

Інститут є структурним підрозділом Ужгородського 
національного університету.

Кадрове забезпечення:
• директор Інституту, завідувачі відділів – 2
• провідні спеціалісти – 3
Відділи:
• наукових досліджень проблем євроінтеграції;
• досліджень регіонально-інтеграційних процесів
Сектор:
• соціологічних досліджень.

основні завдання інституту 
1. Системне дослідження стану реалізації євроінте-

граційних пріоритетів держави.
2. Комплексне дослідження проблем: 
• «Геополітика України: історія і сучасність»;
• «Єврорегіональне співробітництво»;
• «Транскордонне співробітництво в євроінтегра-

ційній стратегії України».

Директор Інституту — кандидат історичних наук, професор 
І.В.Артьомов
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3. Наукове розроблення, видання і впровадження в на-
вчальний процес підручників і навчально-методичних по-
сібників нового покоління з проблематики досліджень.

науково-дослідна 
і видавнича діяльність

• Реалізація 3-х наукових проектів:  2007-2009 рр.; 2010-
2013 рр.; 2013-2014 рр.

• Розроблення і випуск:
- серії «євроінтеграція: український вимір»;
- періодичних видань – збірників наукових праць:
«геополітика україни: історія і сучасність»;
«Міжнародний науковий вісник», 

окремі з номерів яких дублюються англійською мовою. з 
2011 р. їм присвоєно міжнародний стандартний номер ISSN.

• Підготовка і видання 6 монографій та 18 навчальних 
посібників, 12 з яких отримали гриф МОН України «Реко-
мендовано як навчальні посібники для вищих навчальних 
закладів», а окремі стали лауреатами Всеукраїнського кон-
курсу «Університетська книга – 2010».

• золота медаль міжнародної виставки «Сучасна освіта 
України – 2011» в номінації «Видання підручників нового 
покоління для профільних вищих навчальних закладів».

• Подяки від МзС України (лист №412/17-185 від 
31.01.08 р.) та секретаріату Президента України (№42/02-13 
від 17.01.08 р.) за підготовку і випуск серії видань з пробле-
матики євроінтеграції України.

Посол Угорщини в Україні Міхаль Байер,  
директор НН Інституту 

євроінтеграційних досліджень  
Іван Артьомов  

та Глава Представництва ЄС в Україні  
Жозе Мануел Пінту Тейшейра  

(зліва направо)
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наукова робота зі студентами
• У збірниках наукових праць, випущених Інститутом, 

надруковано близько 100 наукових статей кращих студен-
тів, магістрів та аспірантів.

• Переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт 
з проблематики досліджень Інституту (науковий керів-
ник – доц. І.В.Артьомов): 2009 р. –І,ІІ, ІІІ місця (Кривенко-
ва Р., Бродич А., Шпільман Б.); 2010 р. - ІІ,ІІІ місця (Геник І.,  
Білак Д.); 2011 р. – І, ІІ, ІІІ місця (Кампов л., Діус Н., Безверх-
ній А.,  Мовчан О.); 2012 р. – лауреат Всеукраїнського конкур-
су «Новітній інтелект України» (Дудурич О.); 2013 р. – подано 
на конкурс наукові статті 2-х студентів; 2014 р. – презентова-
но на всеукраїнському рівні науковий доробок 4-х студентів, 
які стали переможцями конкурсу в УжНУ

для виконання основних завдань інститут 
координує свою діяльність і співпрацює з:

 Департаментом європейської інтеграції МзС України;
 Національною академією педагогічних наук України;
 Національною академією державного управління при 

Президентові України;
 закарпатською обласною радою;
 Регіональним філіалом Національного Інституту стра-

тегічних досліджень в м. Ужгороді;
 Інститутом транскордонного співробітництва.
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Примітка. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту 
України №155 від 14 лютого 2013 р. Закарпатський державний університет 
реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет».

ННІ євроінтеграційних досліджень продовжив свою діяльність як струк-
турний підрозділ УжНУ. Через це у бібліографічних описах видань та анотаціях 
є посилання на обидва вищі навчальні заклади. 
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1. МонограФіЇ

У науковому виданні детально проаналізовано теорію і 
сутність транскордонного співробітництва, розглянуто його 
організаційно-правову основу та стан адаптації законодав-
ства України у цій сфері до вимог Євросоюзу. значна увага 
приділена висвітленню переваг України в геополітичному 
просторі Європи і ролі транскордонного співробітництва 
у реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави. У 
доступній та аргументованій формі розкривається місце і 
роль прикордонної співпраці регіонів України з сусідніми 
країнами.

загострено проблематику нових викликів для держави 
після розширення Шенгенського простору, спрогнозовано 
шляхи вирішення проблем у справі реалізації угод України 
з ЄС щодо спрощення візового режиму та реадмісії, підви-
щення ефективності транскордонного співробітництва.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, на-
уковців, всіх, хто займається дослідженням проблем регіо-
нального розвитку і транскордонного співробітництва.

Артьомов І.В. Транскор-
донне співробітництво в 

євроінтеграційній страте-
гії України: монографія  

/І.В. Артьомов. – Ужгород: 
Ліра, 2009. – 520 с. – (Серія: 
«Євроінтеграція: україн-

ський вимір»; Вип. 13)
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У монографічному виданні узагальнено досвід України 
щодо створення кластерів у регіонах та розкрито їх специ-
фіку. Розкрито місце кластерів у теоріях розвитку регіонів,  
методи дослідження кластерних утворень у рекреаційно-
туристичному комплексі, окреслено фактори формування 
кластерів.

Розглянуто складові формування й реалізації іннова-
ційної політики розвитку туристично-рекреаційної сфе-
ри закарпаття, місце і роль у ній кластерів як механізму 
використання наявних ресурсів та об’єднання зусиль для 
розв’язання проблем регіону. запропоновано динамічну 
модель розбудови рекреаційної системи закарпатської об-
ласті.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 
науковців, усіх, хто займається дослідженням проблем со-
ціально-економічного розвитку регіонів, зокрема місця в 
ньому кластерної моделі рекреаційно-туристичного комп-
лексу.

Гоблик В.В.
Кластери в рекреаційно-ту-

ристичному комплексі Закар-
паття: монографія. –  

Ужгород: Ліра, 2009. – 232 с.
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Колективна монографія 
підготовлена науковцями 
університету та інших вищих 
навчальних закладів Украї-

ни, а також сусідніх країн-членів Євросоюзу: Словаччини, 
Угорщини, Румунії, Польщі.

У пропонованому виданні зроблено спробу об’єднати 
наукові розвідки вчених з проблематики приєднання ві-
тчизняної освіти і науки до європейського освітнього про-
стору в контексті Болонського процесу. Воно містить ана-
літичні оцінки стану формування єдиного європейського 
освітнього і наукового простору, окреслює шляхи модер-
нізації національної вищої школи, виокремлює гальмівні 
чинники цього процесу.

До книги увійшли матеріали, що висвітлюють науково-
практичний внесок працівників вищої школи закарпат-
ської області у забезпечення процесу інтеграції національ-
ної освіти в європейський і світовий освітній простір.

Монографія складається з п'яти розділів, кожен з яких 
присвячений окремим аспектам процесу інтеграції в євро-
пейський освітній простір.

Серед авторів видання –  В.І. луговий, І.В. Артьомов,  
О.М. Бурлаков, Ф.Г. Ващук, А. Фегер, В.В. Росул, Х.М. Олек-
сик, В.М. Попович, М. Вархола та ін.

Інтеграція в європейський 
освітній простір: здобут-
ки, проблеми, перспективи: 

монографія /редкол.  
Ф.Г. Ващук, І.В. Артьомов, 

О.М. Ващук. – Ужгород: 
ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія: 

«Євроінтеграція: україн-
ський вимір»; Вип.16).
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У колективній моногра-
фії, підготовленій науковця-

ми НН Інституту євроінтеграційних досліджень та інших 
провідних навчальних закладів і наукових установ України, 
досліджуються соціально-філософські проблеми інтеграції.

Розкрито еволюцію історичних поглядів на єдиний світ, 
сучасні концепції міжнародних відносин. Проведено аналіз 
стратегій інтеграції та тенденцій інтеграційних процесів у 
сучасному світовому просторі. Окремий розділ присвячено 
тенденціям інтеграційних процесів у формуванні загально-
європейського освітнього простору.

Монографія розрахована на широке коло фахівців, а 
також студентів, аспірантів, державних службовців, пра-
цівників органів місцевого самоврядування, науковців, усіх 
зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучасних 
інтеграційних процесів.

Пропоноване видання підготовлено в рамках реаліза-
ції фундаментального дослідження «Концептуальні та ін-
ституціональні засади єврорегіонального співробітництва 
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів 
сучасності», що виконувалося на базі Навчально-наукового 
інституту євроінтеграційних досліджень  у 2011-2013 рр.

Філософія інтеграції: 
монографія /І.В.Артьомов, 

В.Д.Бондаренко, 
О.М.Ващук; За заг. ред. 

В.Д.Бондаренка, Ф.Г. Ващу-
ка. –Ужгород: ЗакДУ, 2011. 

– 544 с. – (Серія: «Євроінте-
грація: український вимір»; 

Вип. 18).
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У колективній монографії досліджуються нормативно-
правові та методологічні засади транскордонного співро-
бітництва як напряму євроінтеграційних процесів в Укра-
їні, а також важливого чинника підвищення регіональної 
конкурентоспроможності. Розкрито механізми розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків  у прикордонних регіонах 
України в умовах реалізації її євроінтеграційних прагнень, 
проблеми оцінювання ефективності цих зв’язків і багато ін-
ших питань, пов’язаних із досліджуваною тематикою.

Видання здійснено в рамках виконання НН Інститутом 
євроінтеграційних досліджень науково-дослідної роботи 
«Концептуальні та інституціональні засади єврорегіональ-
ного співробітництва України в умовах інтеграційних і гло-
балізаційних процесів сучасності» (2011-2013 рр.).

Транскордонне співробіт-
ництво України: стан, 
проблеми, перспективи: 
монографія / За заг.ред. 

І.В. Артьомова. – Ужгород: 
МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
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У колективній монографії, підготовленій науковцями 
Ужгородського національного університету та інших про-
відних наукових установ України, досліджуються сучас-
ні моделі і механізми єврорегіонального співробітництва 
України. Розкрито механізми розвитку зовнішньоеконо-
мічних зв’язків у прикордонних регіонах України в умовах 
європейської інтеграції, європейський досвід функціону-
вання єврорегіонів, особливості та механізми забезпечення 
конкурентоспроможності держави і багато інших питань, 
що стосуються проблематики сучасних інтеграційних про-
цесів. 

Видання здійснено в рамках виконання НН  Інститутом 
євроінтеграційних досліджень УжНУ науково-дослідної 
роботи «Концептуальні та інституціональні засади євроре-
гіонального співробітництва  України в умовах інтеграцій-
них і глобалізаційних процесів сучасності» (2011-2013 рр.). 

Моделі і механізми регу-
лювання єврорегіонального 
співробітництва України: 

монографія / За заг. ред. 
І.В.Артьомова, О.М.Ващук, 

О.М.Руденко. – Ужгород: 
МПП «Гражда», 2013.  –  

612  с.  –  (Серія «Євроінте-
грація: український вимір»; 

Вип. 21).



• 22 •

ЗМіст
глаВа I. держаВна регіональна Політика  
украЇни ............................................................................................ 11
§ 1. Нормативно-правове забезпечення державної  
регіональної політики України (Ващук О.М.) ............................ 11
§ 2. Основні завдання і базові принципи державної  
регіональної політики (Артьомов І.В.) ......................................... 25
§ 3. Сучасні моделі регіонального співробітництва  
та розвитку (Артьомов І.В.) ............................................................. 44
§ 4. Регіональна політика країн Вишеградської четвірки:  
досвід для України (Артьомов І.В., Діус Н.О.) ............................ 49
§ 5. Співробітництво регіонів України та країн  
Центрально-Східної Європи у 50-80-х рр. ХХ ст.  
(Прокопенко л.л.) ............................................................................. 66

глаВа II. транскордонне сПіВроБітництВо .......... 76
§ 1. Правові основи розвитку транскордонного  
співробітництва України (Паутова Г.О.) ...................................... 76
§ 2. Юридичний механізм регулювання основних  
напрямів транскордонного співробітництва  
на новому східному кордоні ЄС (Динис Г.Г.) ............................. 84
§ 3. Нормативне забезпечення механізму фінансування  
проектів транскордонного співробітництва в Україні  
(Паутова Г.О.) ..................................................................................... 98
§ 4. Організаційно-правові засади діяльності органів  
місцевого самоврядування у розвитку транскордонного  
співробітництва (Діденко Н.Г.) ...................................................... 125
§ 5. Механізми становлення зовнішньоекономічних зв’язків  
у транскордонних регіонах в умовах європейської  
інтеграції України (Гоблик В.В.) .................................................... 152
§ 6. Інноваційні методи управління системою  
транскордонного співробітництва (Устич С.І) ........................... 181
§ 7. Соціологічна рефлексія в системі інформаційного  
сервісу транскордонного співробітництва (Устич С.І.) ............ 194



• 23 •

§ 8. Транскордонна статистика як інструмент управління  
регіональним розвитком (Артьомов І.В.) .................................... 204
§ 9. Функціональне забезпечення органів влади  
та місцевого самоврядування у сфері транскордонного  
співробітництва (Паутова Г.О.) ...................................................... 216

глаВа IіI. єВрорегіональне сПіВроБітництВо ...... 224
§ 1. Орієнтири та інструменти реалізації інвестиційної  
політики в регіонах України (Приходько В.П.) ......................... 224
§ 2. Малий прикордонний рух у системі регіонального  
розвитку (Діус Н.О.) ......................................................................... 233
§ 3. Європейський досвід створення еврорегіонів  
(Краснейчук А.О., Васюк Н.О.) ...................................................... 243
§ 4. Моделі функціонування єврорегіонів  
(Краснейчук А.О., Васюк Н.О.) ...................................................... 256
§ 5. Основні характеристики єврорегіонів в Україні  
та розвиток єврорегіонального співробітництва  
(Краснейчук А.О., Васюк Н.О.) ...................................................... 273
§ 6. Механізми реалізації єврорегіонального  
співробітництва: прикордонні співтовариства  
(Кожушко Н.І.) ................................................................................... 285
§ 7. Системні фактори впливу на формування  
та реалізацію державної євроінтеграційної політики  
України в умовах глобалізації (Кальниш Ю.Г.) ......................... 296

глаВа IV. Моделі і МеханіЗМи ЗаБеЗПечення 
регіонального роЗВитку .................................................... 326
§ 1. Державне управління ресурсним розвитком регіону  
(Руденко О.М., Гура С.В.) ................................................................. 326
§ 2. Державне управління ресурсним забезпеченням регіону: 
моделі та стратегії (Руденко О.М., Гура С.В.) ............................. 339
§ 3. Механізми ресурсного забезпечення регіону  
(Руденко О.М., Гура С.В.) ................................................................. 368



• 24 •

глаВа V. МеханіЗМи ЗаБеЗПечення 
конкурентосПроМожності держаВи ...................... 387
§ 1. Управління державними фінансами у забезпеченні  
конкурентоспроможності держави  
(Руденко О.М., Вітер Д.В.) ............................................................... 387
§ 2. Державні фінансові механізми та інструменти  
підвищення рівня конкурентоспроможності національної  
економіки (Іваницька О.М.) ............................................................ 411
§ 3. зарубіжний досвід управління державними фінансами  
для формування конкурентоспроможної держави  
(Іваницька О.М., Руденко О.М., Вітер Д.В.) ................................. 453

глаВа VI. держаВне регулЮВання Міжнародного 
сПіВроБітництВа ...................................................................... 481
§ 1. Інвестиційно-інноваційна модель державного  
регулювання міжнародного співробітництва   
(Іваницька О.М.) ................................................................................ 481
§ 2. Світові тенденції забезпечення конкуренто- 
спроможності держави в умовах глобалізації  
(Іваницька О.М., Руденко О.М., Вітер Д.В.) ................................. 525

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕл  
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ лІТЕРАТУРИ ...................................... 545
КОРОТКИЙ ГлОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ  
ТА ПОНЯТь (Руденко О.М.) ........................................................... 595
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ............................................................ 603
ПЕРЕлІК ВИДАНь СЕРІЇ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ:  
УКРАЇНСьКИЙ ВИМІР» ................................................................. 607



• 25 •

2. наВчальні та наВчально-Методичні 
ПосіБники

Посібник містить моніторинг і експертну оцінку наукових 
досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку систе-
ми державного управління в Україні у контексті адаптації його до 
європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури 
виокремлено основні аспекти європейської та євроатлантичної 
інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, доведе-
но, що пріоритети євроатлантичної інтеграції відповідають 
національним інтересам України. Висвітлено актуальні пробле-
ми сучасної освітньої діяльності у контексті європейського вибо-
ру України та досвід реалізації державної політики у галузі освіти 
у Польщі, Австрії, Німеччині та інших країнах Європейського 
Союзу. В наявних наукових публікаціях виявлено риси суспільної 
свідомості, котрі впливають на ставлення населення України до 
євроатлантичної інтеграції, а також наведено чинники, що зумов-
люють динаміку цього ставлення. Подаються актуальні проблеми 
сучасної освітньої діяльності у контексті європейського вибору 
України та досвід реалізації державної політики у галузі освіти 
в країнах ЄС. Досить детально проаналізовано досвід набуття 
членства в НАТО країнами останньої, третьої хвилі розширення 
Північноатлантичного альянсу.

Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації.

Бондаренко В.Д. Дер-
жавне управління в 

умовах європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції України: 

історія, теорія, 
методологія (Моніторинг 

наукових досліджень і 
розробок): навчальний 

посібник. /В.Д.Бондаренко, 
Ф.Г.Ващук, І.В.Артьомов. 

– Ужгород: Ліра, 
2007. – 343с. – (Серія: 

«Євроінтеграція: 
український вимір»; Вип.2).  

Рекомендовано МОН 
України (лист №1.4/18-Г-

1693 від 15.12.2007 р.).
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У довіднику, адаптовано-
му до навчального процесу 
з урахуванням методики ви-
кладання дисциплін з дер-

жавного управління і міжнародних відносин, розглянуті 
інформаційні матеріали, що безпосередньо стосуються 
структури НАТО, інституцій цієї організації, а також струк-
тури й інституцій Європейського Союзу, впливових між-
народних організацій, громадських організацій України 
тощо. здійснена спроба узагальнення та поєднання довід-
кової інформації з різноманітних сфер діяльності Організа-
ції Північноатлантичного договору, Європейського Союзу, 
Організації Об`єднаних Націй, що стосуються як специфіч-
них, так і загальних питань.

Надаються деякі загальні поняття та терміни з політоло-
гії, державного управління, міжнародних відносин, право-
знавства тощо. Довідник розроблено двомовним – він міс-
тить текстову частину українською та російською мовами, 
що сприяє більш глибокому розумінню складних процесів 
міжнародної інтеграції в різних регіонах України.

Навчальний посібник розрахований на науковців, аспіран-
тів, студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться 
питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції Укра-
їни, міжнародного співробітництва у сфері економіки, безпе-
ки, військового будівництва, соціального розвитку тощо.

Інститути ЄС і НАТО. 
Глосарій основних 

термінів та понять: 
навчальний посібник /

Укладачі: І.В.Артьомов, 
Д.В.Вітер, Л.І.Загайнова, 

О.М.Казакевич, 
О.М.Руденко. – Ужго-

род: Ліра, 2007. – 220с. – 
(Серія «Євроінтеграція: 

український вимір»;  
Вип. 4). Рекомендовано 

МОН України  
(лист №1.4/18-Г-2168  

від 15.12.2007 р.).
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Хрестоматія доповнює та ілюструє основні положення 
навчальних посібників серії «Євроінтеграція: український 
вимір», започаткованої Навчально-науковим інститутом 
євроінтеграційних досліджень.

Особливістю навчального посібника є те, що він спря-
мований на ознайомлення студентів з існуючою норматив-
но-правовою базою забезпечення процесів європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, що охоплює період від 
початку входження країни в цей процес до сьогодення. По-
сібник розроблено як хрестоматію, головною метою якої є 
підвищення ефективності навчання за рахунок комплексно-
го подання складного та розрізненного матеріалу. Хресто-
матія складається з двох частин. У першій частині студенти 
знайдуть необхідний матеріал щодо існуючого норматив-
но-правового регулювання взаємовідносин між Україною 
та Європейським Союзом.

Для студентів спеціальностей «державне управління», 
«міжнародні відносини»вищих навчальних закладів, дер-
жавних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нормативно-право-
ве забезпечення 

стратегічного курсу 
України на європейську 

та євроатлантичну 
інтеграцію: навчальний 
посібник-хрестоматія: 

у 2-х частинах. Ч.1 /
Уклад. і коментар: 

І.В.Артьомов, Д.В.Вітер, 
Л.І.Загайнова та інші. – 

Ужгород: Ліра, 2007. – 452с. 
– (Серія: «Євроінтеграція: 

український вимір»; 
Вип.5). Рекомендовано 

МОН України  
(лист №1.4/18-Г-2166

від 15.12.2007р.)
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Хрестоматія доповнює та ілюструє основні положення 
навчальних посібників серії «Євроінтеграція: український 
вимір», започаткованої Навчально-науковим інститутом 
євроінтеграційних досліджень.

Особливістю навчального посібника є те, що він спря-
мований на ознайомлення студентів з існуючою норматив-
но-правовою базою забезпечення процесів європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, що охоплює період від 
початку входження країни в цей процес до сьогодення, роз-
криваючи динаміку, тенденції зміни пріоритетів, основних 
цілей, які ставила перед собою держава на цьому шляху.

Посібник розроблено як хрестоматію, головною метою 
якої є підвищення ефективності навчання за рахунок комп-
лексного подання складного та розрізненного матеріалу.

Хрестоматія складається з двох частин. У другій части-
ні студенти знайдуть необхідний матеріал щодо існуючого 
нормативно-правового регулювання взаємовідносин між 
Україною та НАТО.

Для студентів спеціальностей «державне управління», 
«міжнародні відносини»вищих навчальних закладів, дер-
жавних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нормативно-право-
ве забезпечення 

стратегічного курсу 
України на європейську 

та євроатлантичну 
інтеграцію: навчальний 
посібник-хрестоматія:  

у 2-х частинах. Ч.2 / Уклад. 
і коментар: І.В.Артьомов, 
Д.В.Вітер, Л.І.Загайнова, 

О.М. Руденко. - Ужго-
род: Ліра, 2007. – 346 с. 

- (Серія «Євроінтеграція: 
український вимір»; Вип.5).  

Рекомендовано  
МОН України  

(лист №1.4/18-Г-2166  
від 15.12.2007 р.).
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У навчальному посібнику проаналізовано широкий 
спектр соціальних складників історичного розвитку не-
залежної України. Передовсім ідеться про відтворення її 
повнокровного «соціального обличчя», котре поступово 
змінюється під тиском високих стандартів розвинутих кра-
їн–членів Євросоюзу і НАТО.

Метою пропонованого посібника є розкриття соціальних 
тенденцій та закономірностей доленосного для західної ци-
вілізації «повернення України в Європу». У цілому йдеться 
про важливий пласт соціальної та політичної історії Украї-
ни (грудень 1991 – вересень 2007). Аналізується український 
соціум і його політична еліта, наділена державною владою.

Джерельну базу посібника становлять офіційні дипло-
матичні документи, різноманітні угоди між країнами на 
урядовому і міжнародному рівнях, а також матеріали пе-
ріодики.

Пропоноване видання буде до вподоби студентам соціо-
гуманітарного профілю, вченим, учителям, політикам, гро-
мадським діячам, а також всім, хто цікавиться питаннями 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

Офіцинський Р.А. 
Європейська та 

євроатлантична інтеграція 
України. Соціальний 
аспект: навчальний 

посібник /Р.А.Офіцинський. 
– Ужгород: Ліра, 2007. – 

320 с. – (Серія: 
«Євроінтеграція: 

український вимір»; Вип. 6). 
Рекомендовано  
МОН України  

(лист №1.4/ 18-Г-1686  
від 08.07.2008р.).
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Пропоноване видання – одне з небагатьох серед навчаль-
них посібників, присвячених проблематиці євроінтегра-
ційного курсу України. У ньому розкривається історія руху 
до єдиної Європи, дається аналіз сучасного стану проблем 
і механізмів реалізації зазначеного курсу, простежуються 
його основні етапи. Посібник містить передмову, чотири 
модульні блоки, до яких послідовно включені теми лекцій, 
питання для обговорення і перевірки знань, які складають-
ся з теоретичної і практичної (тестової) частини, список 
рекомендованої літератури, додатки. У додатках вміщені 
документи, необхідні для засвоєння матеріалу спецкурсу з 
урахуванням викладання таких навчальних дисциплін, як 
«Геополітика», «Проблеми національної безпеки України», 
«Сучасний політичний розвиток і геополітична орієнтація 
країн регіону», «Проблеми і перспективи входження Укра-
їни в ЄС», «Транскордонне співробітництво в системі між-
народних відносин»та ін.

Посібник стане в нагоді як студентам, так і викладачам, 
які займаються дослідженнями європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України.

Артьомов І.В.
Проблеми і перспективи

входження України в Євро-
пейський Союз: навчальний
посібник / І. В. Артьомов. –
Ужгород: Ліра, 2007. – 384 с.
– (Серія: «Євроінтеграція:
український вимір»; Вип.7).

Рекомендовано  
МОН України  

(лист №1/11-6250  
від 29.07.2009 р.).
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Навчальний посібник підготовлений у формі курсу лек-
цій для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають 
міжнародні відносини. Складається з теоретичної части-
ни та додатків. У теоретичній частині розглянуто загаль-
ні інститути безпеки (ОБСЄ, НАТО, Європейська система 
безпеки і оборони), суть Концепції національної безпеки 
і оборони України, місце і роль України в регіональних і 
глобальних системах безпеки, можливі сценарії майбутніх 
моделей безпеки.

У додатках представлено перелік зовнішніх та внутріш-
ніх загроз для національних інтересів України в різних 
сферах суспільного життя, Стратегія національної безпеки 
України та список рекомендованих джерел і літератури з 
навчального курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто ви-
являє інтерес до проблем національної та європейської без-
пеки.

Мітряєва С.І.  
Європейська безпека  

і Україна: навчальний 
посібник /С.І.Мітряєва. – 

Ужгород: Ліра, 2008.
– 222 с. – (Серія: 

«Євроінтеграція: 
український вимір»; Вип.8).
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Пропоноване видання присвячене проблематиці євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції України. Посібник 
підготовлено в ході реалізації Інститутом філософії та єв-
роінтеграційних досліджень наукового проекту на замов-
лення Міністерства освіти і науки України, зважаючи на не-
достатню ефективність роботи з інформування населення 
щодо проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, 
підготовки фахівців, які зможуть відстоювати інтереси дер-
жави на всіх етапах євроінтеграційного поступу. У першій 
книзі посібника «Україна – Європейський Союз» розкри-
ваються передумови вибору Україною курсу до об’єднаної 
Європи, дається аналіз сучасного стану проблем і механіз-
мів реалізації зазначеного вибору, простежуються основні 
етапи цього процесу.

Актуальність навчального посібника в тому, що він зна-
йомить студентів з існуючою нормативною базою європей-
ської та євроатлантичної інтеграції України.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчають-
ся за спеціальністю «Міжнародні відносини», викладачів, 
службовців, які займаються реалізацією державної політи-
ки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Артьомов І.В. Український 
вимір європейської 

та євроатлантичної 
інтеграції: навчальний 

посібник: у 2-х книгах. Кни-
га 1: Україна-Європейський 

Союз / І. В. Артьомов. – 
Ужгород: Ліра, 2008. –  

476 с. - (Серія: 
«Євроінтеграція: 

український вимір»; Вип.11). 
Рекомендовано  
МОН України  

(лист №14/18-Г-2898 
від 29.12.2008р.).
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Друга книга навчального посібника «Український вимір 
європейської та євроатлантичної інтеграції» присвячена 
розкриттю проблем і перспектив реалізації євроатлантич-
них намірів України. Висвітлено передумови вибору Укра-
їною євроатлантичного курсу, дано аналіз сучасного стану 
проблем і механізмів його реалізації.

Видання логічно доповнюють додатки, що містять най-
біль важливі нормативно-правові документи. У книзі на-
водиться вичерпний список рекомендованої літератури та 
глосарій основних термінів і понять, які стосуються інститу-
тів ЄС і НАТО.

У 2010 р. видання стало лауреатом конкурсу «Універ-
ситетська книга – 2010» (диплом за друге місце в номіна- 
ції «Краще навчальне видання із соціально-гуманітарних 
наук»).

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчають-
ся за спеціальністю «Міжнародні відносини», викладачів, 
службовців, які займаються реалізацією державної політи-
ки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Артьомов І.В. 
Український вимір 

європейської  
та євроатлантичної 

інтеграції: навчальний 
посібник. Книга 2:  
Україна – НАТО 

/І.В.Артьомов. – Ужго-
род: Ліра, 2008. – 370 с. – 
(Серія: «Євроінтеграція: 

Український вимір»;  
Вип. 11). Рекомендовано 

МОН України  
(лист №14/18-Г-2898  

від 29.12.2008р.).
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Навчально-методичний посібник підготовлено в рамках 
виконання наукового проекту «Розроблення навчально-ме-
тодичного забезпечення включення питань європейської 
інтеграції до програм підготовки фахівців у вищих навчаль-
них закладах за спеціальністю «Міжнародні відносини». 
Посібник з навчальної дисципліни є важливим для раці-
онального визначення тематики лекційних, семінарських, 
практичних занять, а також проблемних питань для само-
стійного вивчення студентами курсу «Актуальні проблеми 
зовнішньої політики України».

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми зовніш- 
ньої політики України» є складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців – магістрів і спеціалістів фа-
культетів міжнародних відносин і міжнародного бізнесу та 
міжнародного права – за напрямом 0304 «Міжнародні від-
носини».

Отримання знань з основних проблем курсу дозволить 
студентам об’єктивно оцінювати сучасний стан зовнішньо-
політичного курсу України, а також робити висновки і мати 
своє судження при дослідженні зазначеної проблеми.

Актуальні проблеми 
зовнішньої політики 

України: навчально-ме-
тодичний посібник і ро-

боча програма навчальної 
дисципліни /І.В.Артьомов. – 
Ужгород: Ліра, 2008. – 180 с.
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Навчально-методичний посібник підготовлено в рамках 
виконання наукового проекту «Розроблення навчально-ме-
тодичного забезпечення включення питань європейської 
інтеграції до програм підготовки фахівців у вищих навчаль-
них закладах за спеціальністю «Міжнародні відносини».

Посібник знайомить студентів з існуючою нормативною 
базою процесів європейської та євроатлантичної інтеграції 
України, що охоплює період від початку входження країни 
в цей процес до сьогодення, розкриваючи динаміку, зміну 
пріоритетів, основних цілей, які ставила перед собою дер-
жава на цьому шляху, аргументує і пояснює відмінності у 
ставленні населення Сходу і заходу України до НАТО, пе-
редумови європейської інтеграції України.

Навчальна дисципліна «Європейська та євроатлантична 
інтеграція: український вимір» є складовою освітньо-про-
фесійної програми підготовки фахівців – магістрів і спеці-
алістів факультету міжнародних відносин – за напрямом 
0304 «Міжнародні відносини» зі спеціальності 6.030400, 
7.030405 «Країнознавство».

Артьомов І.В. Європейська 
та євроатлантична 

інтеграція: український 
вимір: навчально-мето-
дичний посібник і робо-
ча програма навчальної 

дисципліни /І.В.Артьомов. 
– Ужгород: Ліра, 2008. – 136 с.
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Це видання є однією з нечисленних спроб подання існу-
ючого у науковій літературі довідкового матеріалу з питань 
міжнародної інтеграції та глобалізації в адаптованому до 
навчального процесу вигляді.

Посібник містить інформаційні матеріали, що стосують-
ся сутності процесів міжнародної інтеграції та глобалізації, 
висвітлюють особливості європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, структуру та інституції різноманітних 
міжнародних організацій. У книзі узагальнена об`єднана 
інформація з різноманітних сфер, що охоплюють проце-
си міжнародної інтеграції та глобалізації, причому осо-
бливу увагу приділено діяльності Організації Північноат-
лантичного договору, Європейського Союзу, Організації 
Об`єднаних Націй, що стосується як специфічних, так і за-
гальних питань їх існування, діяльності та взаємодії з Укра-
їною.

Посібник розрахований на науковців, викладачів, аспі-
рантів, слухачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями 
європейської та євроатлантичної інтеграції України, між-
народного співробітництва в сфері економіки, безпеки, вій-
ськового будівництва, соціального розвитку тощо.

Міжнародна інтеграція: 
навчальний посібник 

/І.В.Артьомов, 
В.Д.Бакуменко, 

О.М.Ващук та ін. – Уж-
город: Ліра, 2009. – 472 с. 

– (Серія: «Євроінтеграція: 
український вимір»;  

Вип. 14). 
Рекомендовано МОН 

України  
(лист №14/ 18-Г-2904  

від 29.12.2008 р.).
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У навчальному посібнику узагальнено основні напрями 
науково-теоретичних і практичних пошуків у сфері розроб-
ки та впровадження дієвих механізмів інтеграції, окреслено 
головні пріоритети інтеграції та розглянуто її механізми, на 
основі чого запроваджено певне методологічне підґрунтя 
для подальшої розробки практичних методів оцінки їх ефек-
тивності. Окрему увагу приділено особливостям розробки та 
впровадження конкретних, специфічних механізмів інтегра-
ції, що виконують відповідні регулятивні функції.

У виданні висвітлено теоретико-методологічні питання, 
що стосуються інтеграції, концепції та підходів до дослі-
дження інтеграційних процесів, взаємозв’язок теорії, мето-
дології та практики державного управління інтеграційни-
ми процесами, а також розкрито особливості державного 
управління процесами європейської та євро-атлантичної 
інтеграції України на сучасному етапі.

Посібник розрахований на науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів при вивченні нормативних дисциплін з 
державного управління, публічної політики; працівників 
органів державної влади та управління, які здійснюють ді-
яльність у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Механізми регулю-
вання інтеграційних 

процесів в Україні: на-
вчальний посібник /Ав-

тор. кол.: І.В.Артьомов, 
В.Д.Бакуменко, 
В.Д.Бондаренко, 

О.М.Ващук та ін. – Уж-
город: Ліра, 2009. – 656 с. 
– (Серія: Євроінтеграція: 

український вимір; Вип.15).  
Рекомендовано  
МОН України  

(лист №14/18-Г-14  
від 09.01.2009 р.).
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У навчальному посібнику висвітлюються актуальні про-
блеми формування та реалізації державної політики у сфе-
рі вищої освіти та адаптації законодавства України в кон-
тексті інтеграції в європейський освітній простір. Вміщено 
нормативно-правові акти з вказаної проблематики, проект 
закону України «Про вищу освіту» та інші офіційні матері-
али з актуальних питань інтегрування України в європей-
ський освітній простір.

Посібник є складовою частиною навчально-методично-
го комплексу видань Інституту з проблематики інтеграції 
України в європейський освітній простір. 

логіка викладення матеріалу у пропонованому навчально-
му посібнику відповідає послідовності інтеграційних проце-
сів у просторі вищої освіти Європи та етапів впровадження у 
вищу освіту України принципів Болонського процесу.

Структура навчального посібника побудована згідно з 
основними етапами формування і становлення європей-
ського освітнього простору. Навчальний посібник містить 
передмову, чотири розділи, післямову.

Видання стане у нагоді студентам, аспірантам, організа-
торам і керівникам вищої школи.

Артьомов І.В.,  
Ващук О.М. Концептуальні 

і правові основи фор-
мування європейського 

освітнього простору: на-
вчальний посібник /За ред. 
Ф.Г.Ващука, В.І.Лугового. 
– Ужгород: ЗакДУ, 2011. –  

568 с. – (Серія: 
«Євроінтеграція: 

український вимір»;  
Вип. 17). 

Рекомендовано МОНМС 
України  

(лист № 1/11-11445  
від 06.12.2011).
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У посібнику розглядається коло питань, пов’язаних з 
організацією і методикою створення навчальної книги, ‒ 
як традиційної, так і електронної. Його мета – допомогти 
автору підручника чи навчального посібника у підготовці 
авторського оригіналу, ознайомити з вимогами до його 
оформлення, складання довідково-супровідного апарату, 
критеріями оцінювання та ін.

Окремий розділ присвячено досвіду НН Інституту євро-
інтеграційних досліджень у розробленні навчально-мето-
дичного забезпечення освітнього процесу нового покоління, 
в тому числі створенні електронних навчальних матеріалів. 
У додатках наведено основні вимоги Міністерства освіти і 
науки України щодо видання навчальної літератури для ви-
щої школи, інша корисна інформація.

Артьомов І.В.,  
Ващук О.М. Навчальна 

книга: організація і мето-
дика створення: посібник. 
– Ужгород: ЗакДУ, 2012. –  

238 с.
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Навчальний посібник присвячено розкриттю сутності 
єврорегіонального співробітництва України. Розглянуто 
нормативно-правові та концептуальні засади, сучасний 
стан  і перспективи цього співробітництва з сусідніми краї-
нами – членами Європейського Союзу. 

за структурою навчальний посібник складається з чо-
тирьох модулів, які тематично об’єднують проблеми нор-
мативно-правового забезпечення та концептуальних засад 
єврорегіонального співробітництва; місця і ролі зазначеної 
форми співробітництва в інтеграційній стратегії України; 
нових форм співробітництва з країнами-сусідами – члена-
ми ЄС. 

Важливою складовою посібника є додатки, які містять 
нормативні документи України, що регулюють єврорегіо-
нальну співпрацю. 

Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та 
інших зацікавлених осіб.

Артьомов І.В., Ващук О.М. 
Єврорегіональне 

співробітництво України: 
проблеми і перспективи: 
навчальний посібник. –  

Ужгород: МПП «Гражда», 
2013. – 500 с.   

(Серія: «Євроінтеграція: 
український вимір»;  

Вип. 20). 
Рекомендовано  
МОН України  

(лист № 1/11-2265  
від 11.02.2014 р.).
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Пропонований посібник структурно є частиною навчаль-
но-методичного комплексу з дисципліни «Єврорегіональне 
співробітництво України: проблеми і  перспективи»,  роз-
робленого  НН Інститутом євроінтеграційних досліджень 
університету.  Це видання, як і навчальний посібник  з 
названої дисципліни, рекомендоване Міністерством освіти 
і науки України для ВНз. 

Посібник присвячено розкриттю сутності 
єврорегіонального співробітництва України. Розглянуто 
нормативно-правові та концептуальні засади, сучасний 
стан, проблеми  і перспективи цього співробітництва з 
сусідніми країнами – членами Європейського Союзу. 

Особливістю видання є те, що в ньому висвітлено ком-
поненти методичного забезпечення дисципліни, методику 
її викладання в органічному поєднанні з психологічними 
особливостями молодіжної аудиторії, багатогранність про-
цесу взаємодії викладача і студента. 

Артьомов І.В., Діус Н.О. 
Єврорегіональне 

співробітництво 
України: проблеми і пер-
спективи:  навч.-метод. 

посібник. – Ужгород:  
ПП «Шарк», 2014. – 368 с.
(Серія: «Євроінтеграція: 

український вимір»;  
Вип. 22).  
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3. ЗБірники наукоВих Праць 
За МатеріалаМи Міжнародних 
і ВсеукраЇнських конФеренцій 

(ПродоВжуВані Видання)

збірник містить статті і повідомлення учасників 
міжнародної наукової конференції, проведеної 24-25 травня 
2007 р. Навчально-науковим інститутом євроінтеграційних 
досліджень за сприяння закарпатської обласної державної 
адміністрації.

На обговорення учасниками конференції були винесені 
питання, пов`язані з реальним станом транскордонно-
го співробітництва України з країнами-членами ЄС після 
його розширення, особливостями регіональної політики в 
контексті реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави, 
місцем закарпатської області у формуванні механізму нових 
взаємовідносин з сусідніми країнами-членами Євросоюзу.

Серед авторів збірника – провідні вітчизняні і зарубіжні 
науковці, а саме: з. Варналій, П. Свянєвіч, В. Бонда-
ренко, К. Шмігель, І. Артьомов, О. Майборода, Д. літч,  
А. Бакерзінски, Р. Шпорко, С. Мітряєва, В. Гоблик, О. Ва-
щук, О. Передрій та ін.

Регіональна політика 
і транскордон-

не співробітницво 
в євроінтеграційній 
стратегії України: 

збірник наукових праць за 
матеріалами міжнародної 
конференції (м. Ужгород, 

24-25 травня 2007 р.). /Відп. 
ред.: І.В.Артьомов. –  

Ужгород: Ліра, 2007. – 456 с. 
– (Серія: «Євроінтеграція: 

український вимір»;  
Вип. 1).
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Книга «Україна на перехресті геополітичних інтересів: 
актуальні аспекти проблеми» є збірником, в яко-
му вміщено тексти доповідей і повідомлень учасників 
міжнародної наукової конференції, проведеної 5-6 грудня 
2006 року Навчально-науковим інститутом філософії та 
євроінтеграційних досліджень у співпраці з Регіональним 
філіалом Національного інституту стратегічних 
досліджень та Представником МзС України в м. Ужгород. 
Спеціалістами в цій галузі обговорено широке коло питань, 
пов`язаних з геополітичними інтересами України на су-
часному етапі, проблеми її національної безпеки в умовах 
глобалізації. Висвітлені роль і місце України в європейських 
інтеграційних процесах та у відносинах з сусідніми дер-
жавами – членами Євросоюзу, проблеми і перспективи 
євроінтеграції України: від партнерства до асоціації.

Україна на перехресті 
геополітичних інтересів: 

актуальні аспекти 
проблеми: матеріали 
міжнародної наукової 

конференції (м. Ужгород, 
5-6 грудня 2006 року)  

/ Відп. ред. І.В. Артьомов. – 
Ужгород: ЗакДУ, Ліра, 2007. 

– 346 с.
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У збірнику вміщено наукові статті вчених, представни- 
ків органів державної влади, студентів-магістрів, присвячені 
актуальним проблемам реалізації євроінтеграційних праг-
нень України.

У наукових статтях видання досліджуються проблеми, 
пов’язані з виконанням наукового проекту в рамках орга- 
нізаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів з 
реалізації державних програм інформування громадськості 
та підготовки кадрів у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, Цільового Плану Україна – НАТО на 
2007 рік та інші аспекти євроінтеграційної стратегії України. 
збірник є логічним продовженням попередніх видань На-
вчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень 
для студентів вищих навчальних закладів з проблематики 
міжнародних відносин, що вийшли в серії «Євроінтеграція: 
український вимір».

Видання розраховане на викладачів, науковців, 
аспірантів, студентів, працівників органів державної влади 
і місцевого самоврядування, які займаються проблемами 
реалізації завдань євроінтеграційного поступу України.

Актуальні аспек-
ти реалізації 

євроінтеграційних прагнень 
України: збірник науко-

вих праць за матеріалами 
науково-практичної 

конференції (м.Ужгород, 
29-30 листопада 2007 р.) / 
Відп. ред. І.В.Артьомов. – 

Ужгород: Ліра, 2008. – 390 с. 
– (Серія: «Євроінтеграція: 
український вимір»; Вип.9).
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У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, 
представників органів державної влади, присвячені акту-
альним проблемам реалізації євроінтеграційних прагнень 
України. Більшість авторів були учасниками міжнародного 
«круглого столу «експертів, який відбувся в м. Ужгород 
в рамках реалізації НН Інститутом євроінтеграційних 
досліджень наукового проекту «Розроблення нав- чаль-
но-методичного забезпечення включення питань євро- 
атлантичної інтеграції до програм підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах за спеціальністю «Міжнародні 
відносини» з виданням посібників, збірників норматив-
но - правових актів, методичних розробок і пілотне впро-
вадження результатів проекту на регіональному рівні». 
Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, 
сформульованих у Цільовому Плані «Україна – НАТО» на 
2008 рік.

Видання розраховане на науковців, студентів, 
працівників органів державної влади і місцевого самовря- 
дування, які займаються проблемами реалізації завдань 
євроінтеграційного та євроатлантичного вибору України.

Європейська та 
євроатлантична 

інтеграція України: стан  
і перспективи: збірник  

наукових праць  
/Ред. кол. Ф.Г.Ващук  

(голова), І.В.Артьомов, 
З.С.Варналій та ін. – Уж-
город: Ліра, 2008. – 374 с. – 
(Серія: «Євроінтеграція: 

український вимір»;  
Вип. 10).
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У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, 
студентів і аспірантів, присвячені актуальним проблемам 
реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень 
України.

Більшість авторів були учасниками міжнародної науково-
практичної конференції, яка відбулася 23-24 жовтня  
2008 року в м. Ужгород в рамках реалізації НН Інститутом 
євроінтеграційних досліджень наукового проекту «Розро-
блення навчально-методичного забезпечення включення 
питань євроатлантичної інтеграції до програм підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах за спеціальністю 
«Міжнародні відносини» з виданням посібників, збірників 
нормативно-правових актів, методичних розробок і пілотне 
впровадження результатів проекту на регіональному рівні». 
Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, сфор-
мованих у Цільовому Плані «Україна – НАТО» на 2008 рік.

Видання розраховане на науковців, студентів, 
працівників органів державної влади і місцевого самовря-
дування, які займаються проблемами реалізації завдань 
євроінтеграційного та євроатлантичного поступу України.

Взаємовідносини України 
з НАТО: соціально-
політичний аспект: 

збірник наукових праць за 
матеріалами міжнародної 

науково-практичної 
конференції 23-24 жов-
тня 2008 року. – Ужго-
род: Ліра, 2008. – 258 с. 

– (Серія: «Євроінтеграція: 
український вимір»; Вип.12).
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У збірнику представлені статті, написані за результатами 
досліджень, виконаних учасниками навчально-наукового 
об’єднання «Новітні технології навчання», до складу якого 
входять студенти й аспіранти усіх факультетів університету. 
члени об’єднання мають значні досягнення, вони беруть 
активну участь в міжнародних наукових конференціях і ви-
ставках, олімпіадах і конкурсах.

У «Науковий вісник» увійшли також праці студентів 
і аспірантів, що займаються дослідницькою роботою 
при Навчально-науковому інституті євроінтеграційних 
досліджень.

Доробок учасників наукових об’єднань при інституті 
вже здобув визнання. Це засвідчує той факт, що чимало 
студентських науково-дослідних робіт стали переможцями 
всеукраїнських конкурсів.

значна частина публікацій стосується проблематики 
геополітики України. 

Студентська наука:  
погляд у майбутнє:  

науковий вісник  
/відп.ред. І.В.Артьомов. – 
Ужгород: ЗакДУ, 2010. –  

365 с.
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У збірнику вміщено статті і повідомлення учасників кру-
глого столу експертів «Єврорегіональне співробітництво 
України та його інтеграційний потенціал», проведено-
го 20 квітня 2012 року Навчально-науковим інститутом 
євроінтеграційних досліджень за сприяння закарпатської 
обласної державної адміністрації.

засідання круглого столу відбулося в рамках виконан-
ня НН інститутом євроінтеграційних досліджень дру-
гого етапу науково-дослідної роботи «Концептуальні та 
інституціональні засади єврорегіонального співробітництва 
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів 
сучасності».

Єврорегіональне 
співробітництво України 

та його інтеграційний 
потенціал: збірник науко-
вих праць за матеріалами 
круглого столу експертів  

(м. Ужгород, 20  квітня 
2012 р.) /Відп. ред. 

І.В.Артьомов.  – Ужго-
род:  ЗакДУ, 2012. – 364 с. 
(Серія «Євроінтеграція: 

український вимір».  
Вип. 19)
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У збірнику наукових праць, заснованому НН Інститутом 
євроінтеграційних досліджень як періодичне друковане ви-
дання, вміщуються основні результати дисертаційних робіт, 
наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковців-
аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії 
держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному 
просторі.

Автори статей акцентують увагу на проблемах та 
необхідності чіткого формулювання власної зовнішньо- 
політичної стратегії України. Особлива увага приділяється 
питанню ролі і місця України в системі зовнішньополітичних 
пріорітетів центральноєвропейських держав у звя'зку із 
зміною геополітичної ситуації після розширення ЄС.

В окремих публікаціях збірника розкрито пробле-
ми, що стоять на шляху інтеграції науки і освіти України 
в європейський освітній простір, окреслено шляхи їх 
вирішення.

Геополітика України: 
історія і сучасність: 

збірник наукових праць. 
Вип.1 

/Відп. ред.: І.В.Артьомов; 
Ред. кол.: О.М.Ващук, 

С.В.Віднянський, 
І.І.Вовканич, В.В.Гоблик, 

І.Ф.Король та ін. –  
Ужгород: Ліра, 2009. – 312 с.
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У збірнику наукових праць, заснованому НН Інститутом 
євроінтеграційних досліджень як періодичне друковане ви-
дання, вміщуються основні результати дисертаційних робіт, 
наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковців- 
аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії 
держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному 
просторі.

У публікаціях збірника обгрунтовується і стверджується 
думка про те, що самим своїм розташуванням Україна 
приречена на сильну зовнішню політику, на вироблення 
свідомої європейської геостратегії.

Досліджуються питання впливу євроінтеграційних 
процесів на економічний розвиток незалежної України.

Серед авторів збірника – Ф.В. Барановський (доктор 
політичних наук, професор кафедри політології Східно- 
українського національного університету імені В.Даля),  
Т.Віціан (консул Генерального консульства Угорської 
Республіки в м.Ужгород), А.П.Гупало (радник посольства 
України в Угорщині) та ін.

Геополітика України: 
історія і сучасність: 

збірник наукових 
праць. Вип.2 / Відп. 
ред.: І.В.Артьомов; 

Ред. кол.: О.М.Ващук, 
С.В.Віднянський, 

І.І.Вовканич, В.В.Гоблик, 
І.Ф.Король та ін. – Ужгород: 

ЗакДУ, 2010. – 320 с.
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У публікаціях збірника визначено основні цілі, завдан-
ня та геополітичні пріоритети державного управління на 
основі порівняльного аналізу сучасних нормативно – пра-
вових документів,показано недоліки стратегічного бачення 
перспектив розвитку держави у сучасному геополітичному 
просторі.

Наголошується на необхідності узагальнення та на-
укового обгрунтування окремих аспектів геостратегічної 
політики України, місця Української держави у сучасних 
загальносвітових процесах та виокремлення проблем-
них питань і особливостей стану сучасних взаємовідносин 
України з Євросоюзом.

збірник наукових праць виходить двічі на рік. Йому 
присвоєно міжнародний стандартний серійний номер 
ISSN, що дає можливість науковцям 130 країн світу знайо-
митися з його публікаціями.

Геополітика України: 
історія і сучасність: 

збірник наукових 
праць. Вип.3 / Відп. 
ред.: І.В.Артьомов; 

Ред. кол.: О.М.Ващук, 
С.В.Віднянський, 

І.І.Вовканич, В.В.Гоблик, 
І.Ф.Король та ін. – Ужго-

род : ЗакДУ,
2010. – 372с.
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У збірнику вміщено наукові статті, доповіді та 
повідомлення, підготовлені за матеріалами Міжнародної 
науково-практичної конференції «Ефективність транскор-
донного співробітництва через міжнародний моніторинг 
та координацію діяльності національних суб`єктів», 
проведеної в рамках реалізації проекту Програми при-
кордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна 2007-2013 «Кордони для людей» в м. Ужго-
род 8-9 квітня 2011 р.

Проведення цієї конференції є підтвердженням 
актуальності транскордонного співробітництва та нала-
годження партнерських відносин як між національними 
суб’єктами, так і між партнерськими організаціями, 
інституціями, громадами прикордоння.

збірник наукових праць виходить двічі на рік. Йому 
присвоєно міжнародний стандартний серійний номер 
ISSN, що дає можливість науковцям 130 країн світу знайо-
митися з його публікаціями.

Геополітика України: 
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наукових праць: матеріали 
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The conference confi rms the importance of transborder co-
operation and the establishment of partnership between na-
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У збірнику вміщено наукові статті, підготовлені за мате-
ріалами Міжнародної наукової конференції «Підвищення 
якості освіти в університетах», що відбулася 25-27 березня 
2011 року в м. Ужгород (Україна) та м. Кошице (Словацька 
Республіка).

здійснено аналіз процесу входження України в європей-
ську науково-освітню систему та проблем, які виникають 
або можуть виникнути на цьому шляху.

Розглянуто можливості підвищення якості освіти в уні-
верситетах як важливої складової Болонського процесу.

У публікаціях збірника також наголошується, що сьогод-
ні Україна в науковій співпраці є головним чином поста-
чальником інтелектуального товару для розвинених країн.

Інтеграція вузівської освіти і науки України в аналогічну 
європейську систему стосується не тільки і не стільки орга-
нізаційно-інституційної сторони нашої національної систе-
ми освіти. Основні проблеми на цьому шляху – економічні 
та соціально-економічні.

Геополітика України: 
історія і сучасність: 

матеріали Міжнародної 
наукової конференції 
«Підвищення якості 

освіти в університетах»; 
Ужгород (Україна) – Коши-
це (Словацька Республіка), 

25-27 березня 2011 року: 
збірник наукових праць. 

Спец. випуск. Вип.6 /
Ред. кол.: Ф.Г.Ващук, 
М.Ткач, О.С.Передрій, 

М.Маєрнік, Т. Вархолова, 
В. Лісковська, І.В. Артьо-
мов, О.М. Ващук.– Ужго-
род: ЗакДУ, 2011. – 448 с.
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