
Планові заходи  

щодо реалізації завдань наукового проєкту «Транскарпатський 

центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій 

розвитку в Ужгородському національному університеті»  

(на 2022 р.) 

 

Важливо. Прошу членів робочої групи: 

1. До 30.04. ц.р. подати до друку матеріали за результатами міжнародної 

інтернет-конференції «Підвищення якості європейських студій через 

співпрацю із закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС» на 

пошту НН інституту євроінтеграційних досліджень (inst-

euroint@uzhnu.edu.ua). 

2. До 30.06. ц.р. завершити роботу з підготовки колективної монографії 

«Європейська та євроатлантична інтеграція: зовнішньополітичні 

аспекти 2014-2021 рр.». 

3. До 30.08. ц.р. завершити роботу з підготовки навчальних посібників у 

рамках власної тематики дослідження у проєкті. 

 

I. Дослідження 

Проблематика дослідницької діяльності команди проєкту буде 

базуватися на продовженні уже розпочатих досліджень, а саме: 

 «Університетський комплекс як центр розвитку регіональної 

системи неперервної освіти». Передбачає визначення та 

узагальнення практик країн ЄС у галузі освіти для впровадження 

у ЗВО України, розроблення Стратегії розвитку УжНУ на 2021-

2031 роки. Дослідник –   к. і. н., доц. І. В. Артьомов; 

 «Підвищення якості європейських студій через співпрацю із 

закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС». Передбачає 

аналіз особливостей регіонального співробітництва України з 
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Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною в гуманітарній 

сфері та сфері вищої освіти. Дослідники – д. і. н., проф.                 І. 

І. Вовканич, к. і. н., доц. О. І. Свєженцева; 

 «Інформаційна безпека в країнах Центрально-Східної Європи 

в умовах російської агресії». Моніторінг медій в Польщі, 

Словаччині, Угорщині, Румунії стосовно російських впливів. 

Дослідник – д.і.н., проф. І. Я. Тодоров; 

 «Європейський досвід і ціннісні орієнтири населення 

Карпатського єврорегіону України». Пілотне соціологічне 

дослідження щодо європейського досвіду та ціннісних орієнтирів 

і настроїв жителів країн Карпатського регіону. Дослідник –          к. 

соц. н., доц. П. В. Токар. 

 

II. Публікації  

 Навчальний посібник «Перезавантаження зовнішньої політики 

України в контексті агресії Росії» (проф. І. Артьомов). 

Орієнтовна дата опублікування – 2022 р. 

 Навчальний посібник «Євроатлантична інтеграція України»  

(проф. І. Я. Тодоров). Орієнтовна дата опублікування – 2022 рр. 

 Навчальний посібник «Імміграція і транснаціоналізм: досвід 

ЄС» (к. соц. н., доц. П. В. Токар). Орієнтовна дата               

опублікування – 2022 р. 

 Навчальний посібник «Сучасна політика розвитку 

Європейського Союзу» (доц. В. І. Андрейко). Орієнтовна дата 

опублікування – 2022 р. 

 Аналітичні статті виконавців проєкту у щорічних випусках 

періодичного видання «Міжнародний науковий вісник».  

Орієнтовна дата опублікування –  2022-2023 рр. 

 Дидактичні матеріали (CD/DVD) «Україна в європейській 

історії: основні етапи, напрями та суспільно-політичні й 



культурно-цивілізаційні рецепції українсько-європейських 

відносин» (д. і. н., проф. І. І. Вовканич, д. і. н., проф.                           С. 

В. Віднянський, к. і. н., доц.  В. І. Андрейко). Орієнтовна дата –  

2022 р. 

 Дидактичні матеріали «Державно-адміністративні інновації: 

європейський досвід» (проф. О. М. Руденко). Орієнтовна дата 

опублікування – 2022 р. 

Примітка: тему навчального посібника Артьомова І.В.  змінено та затверджено 

Брюсселем. 

Забезпечуватимуть якісне виконання завдань наукового проєкту й 

подання підсумкових матеріал для підготовки звітів у встановлені терміни 

Артьомов В. І., Середа Л. І., Токар П.  В . 

 

III. Підготовка до проведення основних заходів та наукових розробок 

для монографічного видання  

 Підготовка колективної монографії «Європейська та 

євроатлантична інтеграція: зовнішньополітичні аспекти 

2014-2021 рр.»: 

Європейська та євроатлантична інтеграція України – стратегічний 

зовнішньополітичний пріоритет державної політики. Важливими етапами 

інтеграційного поступу України стали період виконання Угоди про 

партнерство і співробітництво 1998-2008 рр., а також дорожня карта 

євроінтеграційного поступу – Угода про асоціацію України з ЄС. Паралельно 

накопичувалися різні плани «Україна-НАТО». 

Планується узагальнити активну теоретичну і практичну роботу 

науковців України щодо результативності євроінтеграційного поступу 

держави за 2014-2021 рр. в контексті зовнішньополітичних аспектів, зокрема 

двосторонніх відносин України з ЄС та НАТО. 

Відповідальні: члени робочої групи проєкту,  

координатор проєкту Артьомов І. В. 



IV. Навчання  

 

Продовження системної роботи членів команди проєкту. Зокрема 

передбачається проведення:  

 Літня школа  «Перезавантаження зовнішньої політики України в 

контексті агресії Росії». Викладач – к. і. н., доц. Артьомов І. В.; 

 Літня школа «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС» 

Викладач – к. соц. н., доц. П. В. Токар. 

 Курс лекцій для магістрів «Європейська політика України: 

основні передумови, етапи, проблеми та перспективи реалізації»  

Викладач – чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. С. В. Віднянський; 

 Тренінговий курс «Сучасні стратегії європеїзації». Викладач – д. 

держ. упр., проф. О. М. Руденко. 

 Курс дистанційного навчання «Актуальні проблеми зовнішньої 

політики країн Європейського Союзу». Викладач – д.і.н., проф.                     

І. І. Вовканич;  

 Курс лекцій «Європейські студії». Викладач – к. і. н., доц.                                  

В. І. Андрейко;  

 Школа «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти». 

Викладач – д.і.н., проф. І. Я. Тодоров; 

 

V. Діяльність Тренінгового офісу 

 

  Основними завданнями діяльності Тренінгового офісу є:  

- розроблення Положення про офіс (Віднянський С. В., Руденко О. М., Зуб С. 

В.)  

- забезпечення проведення тренінгового курсу «Сучасні стратегії європеїзації» 

(викладач – Руденко О. М.)  

 



Передбачається робота членів команди проєкту через платформу 

тренінгового офісу, зокрема:  

 щодо підготовки матеріалів та проведення тренінгів, наукових 

практик, семінарів, літніх шкіл тощо з питань європеїзації публічного 

управління з метою формування професійного кадрового потенціалу 

публічного сектору, орієнтованого на європеїзацію та інновації 

  за напрямами діяльності: інформаційно-комунікативна, 

просвітницька, роз’яснювальна, навчальна та координаційна діяльність  

 щодо формування бази фахівців з числа тренерів та експертів, що 

займаються питаннями дослідження європейських стратегій розвитку та 

європеїзації публічного управління  

 щодо забезпечення проведення циклу тренінгів щодо кращих 

практик ЄС із взаємодії громадськості, органів публічного управління у 

процесі прийняття управлінських рішень; публічноприватних комунікації; 

розвитку територій та територіальних громад, європеїзації публічного 

управління; впливу відповідних процесів, у тому числі, регіональної 

інтеграції, національної безпеки та суспільної ідентифікації тощо з метою 

формування професійного кадрового потенціалу у відповідній сфері  

 щодо розробки навчально-методичних, дидактичних матеріалів, їх 

оприлюднення з метою підвищення кваліфікації для представників 

публічного сектору. 

 

 

 

Керівник проєкту                                              Іван АРТЬОМОВ 


