Звіт по науковій темі № 11БФ048-01
«Україна у міжнародних інтеграційних процесах»
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
за 2013 р.
1. З січня 2011 року колектив НДЧ Інституту працює над науковою темою №
11БФ048-01: Україна у міжнародних інтеграційних процесах - науковий
керівник – доктор політичних наук, професор В.В.Копійка, яка є складовою
Комплексної наукової програми Київського національного університету імені
Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах
світових процесів глобалізації».
 Підрозділ 1 Україна в сучасних політичних та безпекових процесах –
Науковий керівник – д.і.н., професор В.А.Манжола.
 Підрозділ 2. Правові засади співпраці України з міжнародними
інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика - Науковий керівник – д.ю.н.,
професор В.І.Муравйов.
 Підрозділ 3. Стратегія інтеграції України у світову економіку – Науковий
керівник – д.е.н., професор О.І. Шнирков.
 Підрозділ 4. Україна у сучасних міжнародних інформаційних відносинах:
інноваційний аспект – Науковий керівник – д.політ.н., професор М.М.Рижков.
Науковий потенціал Інституту. Вагомою частиною наукового потенціалу
Інституту є науково-дослідна частина (НДЧ), що нараховує на 1 жовтня 2013 р. 19
штатних співробітників (13 наукових співробітників і 6 спеціалістів). У цьому році
юрист ІІ категорії НДЧ З.О. Кукіна (науковий керівник – професор І.Г.Білас)
захистила кандидатську дисертацію.
2. За рахунок фінансування із Державного бюджету у 2013 році на виконання теми
№ 11БФ048-01 виділено 1703000 грн. (із них на оплату праці – 1145190грн.).
Заплановані кошти також на відрядження, проведення наукових конференцій,
придбання предметів постачання і матеріалів. (Докладно про видатки на
виконання наукової теми – у додатку 1)
3. У 2013 році колектив НДЧ Інституту працював над темою «Моделі участі
України в інтеграційних процесах на пострадянському просторі». Під час
роботи на темою досліджено моделі участі України в інтеграційних процесах на
пострадянському просторі, виявлено проблеми та проаналізовано перспективи
участі України в інтеграційних процесах на пострадянському просторі. За
результатами дослідження у 2013 р. опубліковано 2 монографії, 1 підручник, 2
навчальних посібника, понад 50 статей, співробітники взяли участь в роботі
понад 20-ти міжнародних наукових конференцій (Докладно про наукові
здобутки співробітників НДЧ зазначено у додатку 2).
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4. Наукові конференції в Інституті. Складовою частиною науково-дослідної
роботи є проведення наукових конференцій. На сьогодні Інститут став центром
проведення численних міжвузівських та міжнародних наукових конференцій,
семінарів, симпозіумів, «круглих столів» з широкого кола проблем міжнародних
відносин. За звітний період в Інституті проведено понад 20 конференцій,
семінарів, круглих столів, наукових читань, в тому числі 14 міжнародних.
Найбільшу зацікавленість викликали наукові заходи, вміщені в додатку 3.
5. Висновки. Таким чином, характерними рисами наукової роботи в Інституті є:
концентрація ресурсів на найбільш перспективних напрямках досліджень
сучасних міжнародних відносин; залучення переважно позабюджетних коштів
для фінансування наукових розробок, в першу чергу міжнародних організацій та
фондів; активізація впровадження наукових результатів безпосередньо в
навчальний процес; ширше залучення аспірантів і студентів Інституту до
наукових розробок; широке міжнародне наукове співробітництво.
ДОДАТКИ
Додаток 1
Фінансування наукових тем Інституту в 2013 році
11 БФ048-01
Фінансування на 2012 рік
У тому числі:
Оплата праці працівників
Накладні витрати
Штат в кількості
Із них:
Наукові співробітники
Допоміжний персонал
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1703000
1145190
71955
19
13
6

Додаток 2
Список монографій, підручників, навчальних посібників та публікацій за
кордоном у 2012-2013 навчальному році:
Монографії:
1. Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя.
Колективна монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. –
736 с. (член авт. кол. Дорошко М.С.).
2.
Підручники:
1. Копійка В.В., Крижанівський В.П., Дорошко М.С. та ін. Регіонознавство.
Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет", 2013. – 644 с.
Навчальні посібники:
1. Головченко В. Регіонознавство: Азія, Африка і Латинська Америка: навч. посіб.
– К.: Дипломатична Академія України при МЗС України, 2013. – 352 с.
2. Страноведение. Учебное пособие для студентов-иностранцев, обучающихся в
академических группах с преподаванием на русском языке. В 4-х частях /
В.П. Крижановский, Н.С. Дорошко, П.М. Игнатьев и др. – К.: Інститут
міжнародних відносин, 2013. – Ч.1. – 185 с.; Ч.2. – 237 с.; Ч.3. – 210 с.; Ч.4. – 107
с.

1.

2.

3.

4.

Публікації за кордоном і в міжнародних виданнях:
Дорошко М.С. Діалог культур як чинник консолідації європейської спільноти //
International scientific herald / Міжнародний науковий вісник: збірник наукових
статей за матеріалами ХХV Міжнародної науково-практичної конференції,
Ужгород-Кошице-Мішкольц, 27-30 листопада 2012 р. – Ужгород: ЗакДУ, 2013.
– Вип. 6(25). – С.68-75.
Дорошко Н.С. Становление льгот и привилегий для номенклатуры в советской
Украине в начале 1920-х годов // Повседневность номенклатуры: Сб. статей. –
Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического
университета, 2013. – С. 54-75.
Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления «разумного»
общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного
форума «ХХI век: надежды и вызовы». Баку, 4-5 октября 2012 г. - Баку, 2013, С.
304-308.
Korneeva J. Development of Ukrainian labor market. Development of Ukrainian
enterprises / Slozko Olena, Korneeva Julia, Pidchosa Olexandr // Restructuring and
ecology: current situation: Country report/ [Virginija Jurėnienė, Tomasz Bernat,
Tetiana L. Mostenska, Olena Slozko, Korneeva Julia, Pidchosa Olexandr]. - Vilnius :
Vilnius University, 2013. – Part 10-11.
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Додаток 3
Назва заходу

Дата

Наукові читання «Інформаційна аналітика і комунікативні
технології у структурі сучасних міжнародних відносин»,
присвячені
20-річчю
спеціальності
«Міжнародна
інформація» та пам’яті засновника і організатора
спеціальності
В. П. Гондюла.
Міжнародна наукова конференція присвячена 170-річчю
кафедри міжнародного права
Міжнародна науково-теоретична конференція студентів,
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми
міжнародних відносин».
Міжнародна наукова конференція «Економічні пріоритети в
Угоді про асоціацію між Україною та ЄС»
Міжвідомча наукова конференція «Світові трансформаційні
процеси: тенденції, напрями, перспективи»
Міжнародна наукова конференція на тему: «Глобальний
поділ праці: посткризові виміри»
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна
дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики" (до 95-ї
річниці української дипломатії та 20-річчя кафедри
міжнародних організацій і дипломатичної служби)
Науково-методична конференція «Проблеми викладання
міжнародного права»
Міжнародна науково-практична конференція «Права
людини в сучасному світі»
Одинадцята міжнародна науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська
весна»
Міжнародна наукова конференція «Міжнародна інформація:
концептуальні та прикладні виміри»
Міжнародна науково-практична конференція «Основні
моделі участі України в інтеграційних процесах на теренах
СНД»
Міжнародна наукова конференція «Міжнародно-правові
стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика
України: проблеми ратифікації Європейської конвенції про
захист домашніх тварин»
Науково-практичний семінар «Міжнародний захист біженців
та осіб без громадянства в Україні»
Міжнародна наукова конференція «Східне партнерство: цілі,
досвід, виклики. Аналіз процесів імплементації в державах,
охоплених програмою»
Міжнародна наукова конференція «Правові аспекти
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8.10.2012

25.10. 2012
25.10.2012
8-9.11.2012
22.11.2012
13.12.2012
20.12.2012

31.01.2013
20.03.2013
21.03.2013
19.04.2013
25.04.2013

18.06.2013

10.10.2013
11.10.2013

23.10.2013

українсько-російських відносин на сучасному етапі»
Науковий симпозіум на тему: «Творчий внесок професора
А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність «світове
господарство і міжнародні економічні відносини»
Міжнародна науково-практична конференція студентів,
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми
міжнародних відносин»
Щомісячні міжнародно-правові читання з актуальних
проблем міжнародного права:
- Право на науково-технічний розвиток
- Питання міжнародного інформаційного права в роботі
Комісії міжнародного права
- Програмне регулювання як особливість сучасного
міжнародного права
- Моделі колективної безпеки в доктрині і практиці
міжнародного права
- Виміри
фрагментації
міжнародного
права:
функціональний, регіональний, інституційний
- Місце міжнародного енергетичного права в системі
сучасного міжнародного права
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17.10.2013

24.10.2013

21.11.2012
20.12.2012
28.02.2013
21.03.2013
23.04.2013
21.05.2013

