
Інформація щодо залучення аспірантів та їх наукових керівників до грантів/проектів 

за ОНП 052 Політологія 

 

№ Прізвище 

аспіранта 

Тема  Прізвище 

наукового 

керівника  

Рік початку 

роботи над 

дисертацією  

Назва НДР, в 

якій бере участь 

аспірант, номер 

держ. реєстрації, 

період залучення  

Документальне 

підтвердження   

(звіт з НДР, 

протокол 

кафедри тощо)  

Назва теми, 

в якій бере 

участь 

науковий 

керівник, 

номер держ. 

реєстрації, 

період 

залучення  

Документальне 

підтвердження 

(звіт з НДР, 

протокол 

кафедри тощо) 

кафедра ___________________ 

1. Пітей Наталія 

Анатоліївна 

(в декретній 

відпустці з 

2018 р. ) 

Український чинник 

у російсько-

американських 

відносинах» 

Гурак Ігор 

Федорович 
2016 «Центральна та 

Східна Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер державної 

реєстрації НДР: 

0114U001590) 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

«Центральна 

та Східна 

Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер 

державної 

реєстрації 

НДР: 

0114U001590) 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

2. Котляр Олег 

Васильович 

Відносини 

Російської Федерації 

та скандинавських 

країн: безпековий 

вимір 

Гурак Ігор 

Федорович 
2018 «Центральна та 

Східна Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер державної 

реєстрації НДР: 

0114U001590) 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 

«Центральна 

та Східна 

Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер 

державної 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 



міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

реєстрації 

НДР: 

0114U001590) 

міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

3. Якубовський 

Юрій 

Геннадійович 

Енергетичний 

чинник у зовнішній 

політиці Російської 

Федерації: 

український 

контекст 

Гурак Ігор 

Федорович 
2018 «Центральна та 

Східна Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер державної 

реєстрації НДР: 

0114U001590) 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

«Центральна 

та Східна 

Європа в 

міжнародних 

відносинах. 

(номер 

державної 

реєстрації 

НДР: 

0114U001590) 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

затверджені 

протоколами 

кафедри 

4. Чорнописький 

В.І. 

Політика лобізму як 

чинних 

євроінтеграційного 

вибору України(на 

прикладі країн 

Вишеградської 

групи) 

проф.. 

Марчук 

Василь 

Васильович 

2021 - Latvian Higher 

Education Quality 

Agency (AIKA) 

- - Експерт  

Latvian Higher 

Education Quality 

Agency (AIKA - 

5. Мосора М. А. Сепаратизм 

як 

інституціоналізована 

політична практика: 

виклики для 

Європейського 

Союзу і України 

Проф. 

Монолатій 

Іван 

Сергійович 

2020 Проект SG 53710 

«Сприяння 

сталому розвитку 

Прикарпаття 

через 

інституційне 

зміцнення 

університетського 

аналітичного 

Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

Навчально-

наукового 

Центру 

 Інформаційні 

звіти про 

наукову та 

науково-

технічну 

діяльність 

Навчально-

наукового 

Центру 



центру» Наказ № 

590 від 12.10. 

2020р. 

соціологічних 

досліджень 

Прикарпатського 

регіону 

соціологічних 

досліджень 

Прикарпатського 

регіону 

 


