
План роботи 

НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень  

на 2017 рік 

 

І. Розвиток матеріально-технічної та кадрової бази Інституту 

 

№ 

п/п 

Напрямок роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні/ 

за сприяння 

1.  Оновлення посадових інструкцій 

для кадрового складу Інституту 

1-2 

квартал 

2016 

проф. А.М. Круглашов 

доц. І.М.Мельничук  

 

2.  Оновлення електронної 

бібліотеки відділу Інституту 

упродовж 

року 

доц. П.О. Молочко, 

ас. Гев’юк У.Ю. 

 

ІІ. Основні проектно-дослідницькі заходи 

 

№ 

п/п 

Напрямок роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

 

1.  Моніторинг програм та 

опрацювання можливостей 

подання заявок на проекти 

відповідно до тематики роботи 

відділів  

упродовж 

року 

доц. І.М. Мельничук, 

проф. Бурдяк В.І.,  

 

2.  Виконання, в разі успіху, 

отриманих грантів 

упродовж 

року 

наукові співробітники 

інституту 

3.  Подання Заявки в Чернівецьку 

міську Раду на проект 

соціологічного моніторингу 

соціально-політичної ситуації в 

місті Чернівці та розробки моделі 

зв’язків із громадськістю 

Чернівецької міської ради 

Травень 

 2017 

проф. А.М. Круглашов, 

проф. Н.Ю. Ротар,  

ас. Н.В. Нечаєва-Юрійчук 

Н.В. 

4.  Подання пропозиції ЧОР та 

ЧОДА щодо проекту 

дослідження Нових форм 

управління регіональним 

розвитком Чернівецької області в 

умовах децентралізації та 

вивчення рівня підтримки 

населенням європейської 

інтеграції 

Березень 

2017 

проф. А.М. Круглашов, 

проф. Н.Ю. Ротар,   

доц. М.М.Гуйтор 

 

ІІІ. Організація та проведення наукових та комунікативних заходів 

 



№ 

п/п 

Напрямок роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

за сприяння 

1.  Механізми підвищення 

громадської поінформованості 

для забезпечення ефективності 

проведення реформ 

лютий 2017 проф. А.М. Круглашов 

доц. І.С. Недокус 

доц. Гуйтор М. М. 

2.  Участь в організації та 

проведенні VІІ Міжнародної 

наукової конференції «Розвиток 

політичної науки: національні 

перспективи та європейські 

практики» 

квітень 2017 проф. А.М. Круглашов, 

проф. Н.Ю. Ротар 

ас. Цікул І. В. 

3.   Організація та проведення 

навчального тренінгу для 

студентів «Трансформаційні 

процеси у політичних елітах 

країн пострадянського простору 

та їх вплив на 

внутрішьополітичну стратегію 

розвитку держав регіону» 

березень – 

 квітень 2017 

проф. А.М. Круглашов, 

проф. Н.Ю. Ротар 

доц. Мельничук І.М. 

ас. Нечаєва-Юрійчук Н. 

В. 

4.  Формування нової 

етнополітичної карти Європи в 

умовах сучасних міграційних 

процесів 

Травень 2017 проф. А.М. Круглашов 

ас. Нечаєва-Юрійчук Н. 

В 

ас. У.Ю. Гев’юк 

5.  Підготовка та презентація 

аналітичної довідки «Неурядові 

організації країн Східного 

партнерства: реалії та 

перспективи діяльності» 

(червень) 

Червень 2017 доц. Недокус І.С., 

доц.. Швидюк С.М., 

ас. Равлик І.О. 

 

6.  Освітні реформи в Україні та їх 

вплив на життя національних 

громад 

жовтень 2017 проф. А.М. Круглашов 

доц. І.С. Недокус 

доц. Гуйтор М. М. 

7.  Експертна дискусія та підготовка 

аналітичної записки «Методи і 

напрями гібридної війни Росії 

проти України: уроки та 

висновки» 
 

листопад 

2017 

доц. Мельничук І.М. 

доц. Молочко І.М. 

8.  Науковий семінар для студентів 

та аспірантів «Досвід проведення 

реформи з децентралізації влади 

в Польщі та Литві: уроки для 

України»  

Листопад 

2017  

доц. І.С. Недокус, 

ас. Гев’юк У.Ю. 

 

9.  Організація та проведення Упродовж проф. А.М. Круглашов 



круглих столів у співпраці з 

Чернівецьким регіональним 

Центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій 

року проф. Н.Ю. Ротар 

доц. І.С. Недокус 

доц. Гуйтор М. М. 

10.  Участь в роботі засідань та 

конкурсних панелей Євроклубу 

Упродовж 

року 

проф. А.М. Круглашов 

проф. Н.Ю. Ротар 

ас. У.Ю. Гев’юк 

11.  Участь в організації та 

проведенні конкурсу учнівських 

робіт з питань євроінтеграції 

травень 2016 проф. А.М. Круглашов 

проф. Н.Ю. Ротар 

ас. У.Ю. Гев’юк 

 

ІV. Науково-видавнича діяльність 

 

№ 

п/п 

Напрямок роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні/ 

за сприяння 

1.  Підготувати до друку другий 

випуск щорічника Інституту 

«Регіоналізм та інтеграція», 

провести його презентацію.  

І квартал 

2017  

проф. Круглашов А.М.,  

проф. Ротар Н.Ю. 

ас. Гев’юк У.Ю.  

2.  Створення періодичного 

Інтернет-видання Інституту 

ІІІ 

квартал 

2017 

доц. Молочко П. О., 

доц.. Швидюк С.М., 

ас. Гев’юк У.Ю. 

3.  Підготувати та опублікувати  

статті відповідно до тематики 

дослідження відділу 

упродовж 

року 

наукові співробітники 

відділу 

 

V. Розвиток партнерських взаємин 

 

№ 

п/п 

Напрямок роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні/ 

за сприяння 

1.  Оновити базу даних щодо 

наукових та науково-дослідних 

інституцій, які займаються 

вивченням проблем європейської 

інтеграції та регіональних 

досліджень 

Упродовж 

року 

Проф. Круглашов А.М. 

Проф. Ротар Н.Ю. 

Керівники відділів 

2.  Підтримка контактів та 

налагодження реальної і 

конкретної співпраці із 

Упродовж 

року 

Проф. Круглашов А.М. 

Проф. Ротар Н.Ю. 

Керівники відділів 



зацікавленими структурами 

відповідно до п. 1 даного 

напрямку роботи 

3.  Вивчити питання щодо 

можливості обміну науковою 

літературою із зацікавленими 

сторонами  

Упродовж 

року 

Проф. Круглашов А.М. 

Проф. Ротар Н.Ю. 

Керівники відділів 

 

 

Директор  

НДІ Європейської інтеграції  

та регіональних досліджень                         А.М. Круглашов 


