
ЗВІТ 

про діяльність НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень 

ЧНУ імені Юрія Федьковича за 2018 рік 

 

 За звітній період науковці Інституту виконували певну роботу згідно 

затвердженого плану на 2018 рік, а також у відповідності до потреб поточної 

діяльності. 

 В рамках напряму «Розвиток матеріально-технічної та кадрової бази 

Інституту» було здійснено оновлення електронної бібліотеки відділу Інституту. 

Тривала праця щодо оновлення бази даних щодо наукових та науково-

дослідних інституцій, які займаються вивченням проблем європейської 

інтеграції та регіональних досліджень з метою встановлення з ними 

партнерських зв’язків. Здійснювалось вивчення питання щодо можливості 

проведення наукових стажувань, обміну науковою літературою із 

зацікавленими сторонами з партнерських інституцій (Польща, Румунія, 

Білорусь).  

        Робота з вітчизняними та зарубіжними партнерами Інституту принесла 

певні результати. Так, НДІ ЄІРД запрошено до участі у реалізації проекту 

«Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у 

процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 

599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA), який виконує ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», разом із 

Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (Румунія) та 

іншими партнерами. Термін реалізації проекту -  01.09.2018 р.  – 31.08.2021 р. 

В рамках напряму «Основні проектно-дослідницькі заходи» 

здійснювався: (1) моніторинг програм та опрацювання можливостей подання 

заявок на науково-дослідницькі проекти, відповідно до тематики роботи 

відділів і центрів і планує взяти участь у конкурсі проектів за програмою 

Еразмус + на 2018 рік; (2) співучасть в організації та проведенні 

інформаційного супроводу процесів децентралізації влади в Україні; (3) участь 



в організації та проведенні фокус-групового дослідження в Чернівецькій 

обласній державній адміністрації. 

В рамках напряму «Організація та проведення наукових та 

комунікативних заходів», по-перше, Інститут взяв безпосередню участь в 

організації та проведенні VІІІ Міжнародної наукової конференції «Розвиток 

політичної науки: національні перспективи та європейські практики» (квітень 

2018 р.), частина засідань якої була підготовлена за тематикою наукових 

досліджень НДІ та відбувалась в Інституті. За результатами роботи конференції 

видано друком її Матеріали. По-друге, елементи експертних дискусій були 

інтегровані в процес підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями 

«Політологія», «Публічне управління», «Міжнародні відносини», «Міжнародна 

інформація». Зокрема, йдеться про проблемні дискусії «Сучасні трансформації 

політичного простору: геополітичний вимір»; «Українсько-польські відносини: 

виклики сучасності»; «Євроатлантична інтеграція України: тенденції та 

перспективи»; «Досвід проведення реформи з децентралізації управління в 

Польщі та Литві: уроки для України»; «Здобутки та завдання вирішення 

проблем процесу децентралізації в Чернівецькій області»; «Європейські 

стандарти регіонального розвитку в системі публічного управління»; «Освітні 

реформи в Україні та їх вплив на життя національних громад». По-третє, 

комунікативні заходи проводилися у рамках засідань та конкурсних панелей 

Євроклубу та конкурсу учнівських робіт з питань євроінтеграції. 

В рамках напряму «Розвиток партнерських взаємин» науковці НДІ брали 

участь у роботі наукових конференцій та інших наукових та науко-практичних 

заходах за тематикою дослідницької роботи Інституту, в тому числі з виїздом за 

межі України. Зокрема, проф. Круглашов А.М. (Греція, Польща та Франція), 

проф. Ротар Н.Ю. (Польща), доц. Нечаєва-Юрійчук Н.В. (ФРН, Білорусь, 

Польща), к.політ.н. Гевюк У.Ю. та Цікул І.В. (Литва) та інші.  Упродовж 

звітного періоду тривала роботи з організації та проведення круглих столів, 

насамперед у співпраці з Чернівецьким регіональним Центром перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 



іншими органами влади та місцевого самоврядування. Наприклад, разом із 

Чернівецькою міською Радою та Чернівецьким регіональним центром 

підвищення кваліфікації державних службовців (ЦППК), за підтримки Фонду 

імені Ганса Зайделя науковці НДІ взяли участь у проведенні V Міжнародної 

наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського» (14 

– 15 листопада 2018 р.). А 5 грудня 2018 р. НДІ виступив співорганізатором 

Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція України 

в час нових викликів і загроз», яка відбулась у ЧНУ імені Юрія Федьковича за 

участю та підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 Науковці НДІ брали участь у організації та проведенні важливих 

міжнародних заходах в Чернівцях та за їх межами. Так, наприклад, 25 - 26 

жовтня 2018 р. в Ужгороді відбулась Осіння Академія НАТО «Виклики 

східному флангу Альянсу: просуваючи готовність та взаєморозуміння», де 

взяли участь директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень 

Круглашов А. М., а також студенти Бурега Василь (спеціальність «політологія» 

та Юрчишин Ірина (спеціальність «публічне управління та адміністрування»). 

У Харківському національному університеті імені Василя Каразіна 22 - 23 

листопада 2018 року відбулась міжнародна наукова конференція «Чорне море 

та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські 

читання)». Її організаторами виступили Каразінський університет спільно із 

Болгарською академією наук, Центром досліджень міжетнічних відносин у 

Східній Європі (м. Харків), Запорізьким, Одеським та Чернівецьким 

університетами за участю та фінансовою підтримкою Канадського інституту 

українських студій Альбертського університету. Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича як співорганізатора представляв Науково-

дослідницький інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень. 

Його директор – проф. Анатолій Круглашов брав активну участь у тривалій 

підготовці заходу та в його безпосередньому проведенні. Зокрема він, разом із 

проф. Володимиром Кравченко – нині керівником Програми досліджень 

сучасної України Канадського інституту українських студій Альбертського 

університету співмодерував  проведення круглого столу «Проблеми 



регіональної безпеки та інтеграції в умовах глобалізації : від концепції 

Міжмор’я ХХ ст.. до проекту Тримор’я ХХI ст.», та виступив на ньому з 

доповіддю на тему: «Ідея регіонального співробітництва в Центрально-Східній 

Європі в українській суспільно-політичній думці: історичні проекти та їх 

актуальне  значення». За підсумками конференції готуються наукові публікації, 

в тому числі які вийдуть друком у Канаді.  

Від імені НДІ доцент Сергій Швидюк представив 18 травня 2018 р. у м. 

Києві на конференції «Регіональна політика в Україні: європейський вимір 

транскордонного співробітництва» спільну з професором Анатолієм 

Круглашовим доповідь “Потенціал та інструментарій розвитку 

транскордонного співробітництва у Чернівецькій області: критична оцінка 

здобутого досвіду”.  

17 квітня 2018 р. в Науково-дослідницькому інституті Європейської 

інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) відбулася організована 

Інститутом у співпраці із Центром "Східна школа польських студій імені 

Антона  Кохановського" експертна дискусія "Українсько-польські відносини: 

виклики сучасності". В дискусії взяли участь українські та польські науковці й 

експерти, а також гості нашого університету з Греції. 

21 березня цього року в залі засідань обласної державної адміністрації 

відбувся круглий стіл на тему «Взаємодія органів влади з інститутами 

громадянського суспільства в процесі публічного управління».  Захід був 

організований Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

спільно з громадською радою при Чернівецькій облдержадміністрації та 

Науково-дослідницьким інститутом європейської інтеграції та регіональних 

досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

21 грудня 2018 року на базі Чернівецької обласної бібліотеки імені М.Г. 

Івасюка відбулося експертне обговорення теми «Роль інститутів 

громадянського суспільства у запобіганні конфліктів в умовах гібридної війни 

та електоральних кампаній в Україні і Республіці Молдова» у форматі круглого 



столу. Він був проведений Благодійним фондом «Суспільні ресурси та 

ініціативи» за сприяння Науково-дослідного інституту європейської інтеграції 

та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. В його роботі від НДІ взяли участь проф. Круглашов А.М. та 

доц.. Нечаєва-Юрійчук Н.В.  

Відзначимо, що основні  заходи Інституту висвітлювалися на сайті 

університету, на сайті НДІ (www.rieirs.org.ua), і на сторінці Інституту у 

Фейсбуці та в ЗМІ.  

 

 

 Директор                                                                      проф. Круглашов А.М.  

20 січня 2019 року 

http://www.rieirs.org.ua/

