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У  КІНЦІ 2000 року на базі Микола-
ївської філії Національного універ-

ситету “Києво-Могилянська академія” 
(нині Миколаївський державний гуманітар-
ний університет імені Петра Могили) за 
сприянням Інституту політичних та етнона-
ціональних досліджень НАН України був 
урочисто відкритий Миколаївський центр 
політичних досліджень. 

Наглядово-координаційну раду Центру 
очолив академік, директор Інституту полі-
тичних та етнонаціональних досліджень, 
Віце-президент Національної академії наук 
України (нині народний депутат України) 
І.Ф. Курас. Членами ради були обрані голо-
ва Миколаївської облдержадміністрації 
О.М. Гаркуша, представники Миколаївсь-
кої міської ради, а також керівники назва-
ного вищого навчального закладу. 

Тоді, на презентації, чисельні гості, а це 
були представники місцевих державних і 
самоврядних органів, керівники та активіс-
ти політичних партій і громадських об’єд-
нань, науковці з різних вищих навчальних 
закладів, підтримали такі напрями діяльно-
сті Центру: 

- зосередження уваги на координації зу-
силь місцевих політичних формувань в плані 
зміцнення державницьких позицій в регіоні; 

- здійснення аналітико-моніторингових 
досліджень по уточненню політичного і 
соціально-економічного становища на Ми-

колаївщині і вироблення науково-
практичних рекомендацій напередодні ви-
борів та інших масово-політичних заходів; 

- розроблення пріоритетних державо-
творчих, політико-правових, етнонаціона-
льних, демографічних, екологічних та ін-
ших програм для потреб регіону; 

- залучення молоді до активної участі у 
державотворчому процесі, до вивчення, збе-
реження і пропаганди народознавчих тради-
цій і вшанування пам’яті видатних земляків; 

- підтримування інноваційних технологій у 
вищих навчальних закладах з метою покра-
щення підготовки фахівців нової генерації [1]. 

З часу відкриття Центру пройшло вже 
декілька років. За цей період були реалізо-
вані такі плани. 

По-перше, були окреслені наслідки та ос-
новні напрями роботи Центру, а також ство-
рено ряд студентських політичних клубів, 
наукових лабораторій і секторів. Особливу 
активність у розгортанні такої роботи вияви-
ли доктор історичних наук, професор, зав. 
кафедрою політології А.І. Колісніченко; док-
тор історичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, академік Укаїнсь-
кої академії історичних наук П.М. Тригуб; 
доктор економічних наук, професор, академік 
УАЕН В.Г. В’юн; кандидат політичних наук, 
доцент, докторант НаУКМА М.С. Іванов; ге-
нерал-лейтенант Українського реєстрового 
козацтва В.В. Ракуленко; голова комітету ви-
борців Миколаївської області Я.В. Індиков; 
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кандидат педагогічних наук, доцент 
П.А. Козляковський; кандидат історичних 
наук, доцент В.Л. Самчук; кандидат політич-
них наук, старший викладач Миколаївського 
державного педагогічного університету 
Л.А. Ляпіна; заступник директора Вищого 
професійного училища № 21 Л.В. Сидорець; 
студенти факультету політичних наук – Ната-
лія Малишко, Анна Сухорукова, В’ячеслав 
Садовничий, Анна Гуль, Жанна Дерев’янчук 
та інші науковці, викладачі й студенти [2]. 

По-друге, керівництво та активісти 
Центру розробили декілька різнопланових 
ініціатив по відшукуванню шляхів реаліза-
ції окремих завдань. Були також підготов-
лені звернення про отримання фінансової 
підтримки та грантів від різних міжнарод-
них, всеукраїнських організацій, банків та 
місцевих фондів, оскільки самотужки, в 
складних фінансово-економічних умовах 
не можливо досягти серйозних напрямів 
[3]. 

По-третє, цілий ряд цікавих ініціатив 
Центру отримали підтримку в обласній 
держадміністрації, обласній раді, Микола-
ївському міськвиконкомі, керівників знач-
ної кількості партій, до того ж різної полі-
тичної орієнтації. Наприклад, на засіданні 
“круглого столу” (квітень 2001 року) пред-
ставників партій і об’єднань Миколаївщини 
розглядались питання про консолідування 
зусиль політичних структур регіону з 
Центром політичних досліджень. Усвідом-
люючи те, що нині партії, як ніколи, пере-
творились у важливий інструмент знахо-
дження компромісу і взаємовигідних стосу-
нків між широкими масами та владними 
структурами, керівники Центру переконали 
представників більше 3-х десятків партій 
про доцільність перетворення Миколаївсь-
кого центру політичних досліджень у нау-
ково-методологічну інституцію, до якої мо-
гли б звертатися всі партії з метою отри-
мання кваліфікованих консультацій [4]. 

По-четверте, з метою кращої поінформо-
ваності населення про діяльність всіх, без 
виключень, партій та об’єднань Миколаїв-
щини, вирішено в одній із кімнат Центру 
оформити в сучасному стилі матеріал про 
обласні політичні формування. 

По-п’яте, за короткий час Центр забезпе-
чив систему зустрічей студентської молоді 
з народними депутатами, працівниками ор-
ганів самоврядування, різними політиками 
та громадськими діячами. 

Серед інших заходів, в яких брали 
участь представники Центру, можна пере-
рахувати такі: 

- організація проведення декількох соці-

ологічних досліджень по визначенню рівня 
популярності передач обласного радіо та 
рейтингу депутатів Миколаївського міськ-
виконкому у своїх виборчих округах; 

- участь у організації та проведенні 
трьох конференцій на теми: “65-та річниця 
утворення Миколаївської області”, “Шлях 
України до демократії: погляд молоді” і 
“Конституційні читання з проблем держа-
вотворення”; 

- випуск додатку до студентської газети 
“Вагант” під назвою “Політологічний віс-
ник”, створення власного політологічного 
архіву та відкриття виставки плакатів полі-
тичної карикатури; 

- розгортання роботи по здійсненню дру-
гого видання книги “Хто є хто на Миколаї-
вщині: творці регіональної політики”; 

- залучення членів Клубу молодих ви-
борців до участі у спостереженнях за ходом 
виборів до органів місцевого самовряду-
вання; 

- запровадження серій радіо- і телепере-
дач про вирішення молодіжної політики в 
регіоні; 

- участь у розробленні маршрутів для сту-
дентських походів шляхами козацької слави. 

Центр політичних досіджень також іні-
цюював прийнятття обласною державною 
адміністрацією  розпорядження від 
04.04.2001 року за номером 221-Р “Про під-
готовку до друку науково-популярної кни-
ги “Релігійні організації на Миколаївщині: 
історія та сучасність”. До написання цієї 
книги були залучені провідні фахівці – ре-
лігієзнавці, викладачі, аспіранти та студен-
ти вищих навчальних закладів Миколаївсь-
кої області. 

До речі, у вступному слові до читачів, з 
яким звернулися на сторінках цієї книги 
члени Наглядово-координаційної ради 
Центру Віце-президент Національної акаде-
мії наук України, академік НАН України 
І.Ф. Курас і голова Миколаївської облдерж-
адміністрації, доктор економічних наук 
О.М. Гаркуша, відзначається унікальність 
такого видання, аналогів якого ще немає в 
Україні [5]. 

Крім цих напрямків, науковці Центру 
доклали значних зусиль по підготовці до 
друку декількох збірників статей з напряму 
“Політичні науки”, які затверджені ВАК 
України як фахове видання, де можуть пуб-
лікуватися основні положення кандидатсь-
ких і докторських дисертацій. Окрім того, у 
2002 р. за ініціативою Центру була опублі-
кована “Хрестоматія з історії всесвітньої 
політичної думки” (обсягом 27,5 др. арк.), 
яка була рекомендована Міністерством 



27 Випуск 21. Політичні науки 

освіти і науки України як навчальний посі-
бник для студентів вищих навчальних за-
кладів, а в кінці 2003 р. у видавництві 
“Вища школа” опубліковано енциклопеди-
чний довідник обсягом 50 друкованих ар-
кушів під назвою “Провідники духовності в 
Україні” [6]. 

Наприкінці 2002 р. та на початку 2003 р. 
значну увагу представники Центру приді-
ляли випуску публікацій про видатні поста-
ті південного регіону. Так, у грудні 2002 р. 
був надрукований спільно з українсько-
німецькою фірмою оригінальний настінний 
кольоровий календар на 2003 рік під на-
звою “Видатні постаті Миколаївщини”. Тут 
на синьо-жовтому фоні поміщені 40 фото-
графій засновників міста Миколаєва, видат-
них флотоводців, корабелів, діячів науки і 
культури, воїнів-визволителів, колишніх та 
нинішніх державних і громадських діячів, 
визначних спортсменів та інших славетних 
земляків, якими пишається Миколаївська 
земля. 

Календар швидко був поширений по всіх 
населених пунктах області, і на його основі 
у багатьох школах та інших навчальних за-
кладах були оформлені куточки про визна-
чних земляків. 

У 2004 р. підготовлено до друку новий 
настінний календар у вигляді плакату, який 
присвячений Миколаївському державному 
гуманітарному університету імені Петра 
Могили. 

Крім того, згідно із рішенням III сесії 
Миколаївської обласної ради 24 скликання 
від 16 серпня 2002 р., члени Центру полі-
тичних досліджень вже більше року готу-
ють до друку нову публікацію про всіх Ге-
роїв України, Героїв Радянського Союзу та 
Героїв Соціалістичної Праці, життя та дія-
льність яких були пов’язані із Миколаївщи-
ною. 

Редаційну колегію цього видання очолю-
ють: голова Миколаївської облдерж-
адміністрації, доктор економічних наук 
О.М. Гаркуша та голова Миколаївської об-
ласної ради М.М. Москаленко, авторський 
колектив – директор Центру політичних 
досліджень, доктор історичних наук, про-
фесор М.О. Багмет. До збору та уточнення 
біографічних свідчень, відшукування фото-
графій про більш ніж 350 славних земляків 
залучені декілька сот студентів різних фа-
культетів Миколаївського державного гу-
манітарного університету імені Петра Мо-
гили [7]. 

На час підготовки статті студенти під 
керівництвом досвідчених науковців та ас-
пірантів Миколаївського державного гума-

нітарного університету імені Петра Могили 
опрацювали інформаційно-довідкову літе-
ратуру у місцевих бібліотеках, вивчили ма-
теріали у Миколаївському обласному дер-
жавному архіві та у 19-ти районних архі-
вах, ознайомились із експозиціями та архів-
ними справами різних державних та гро-
мадських музейних установ. 

Є сподівання, що при підтримці органів 
місцевої влади, за спонсорською допомо-
гою рентабельних підприємств і організа-
цій в кінці 2004 р. з’явиться нова публіка-
ція про видатних людей, ратні подвиги та 
високі трудові звершення яких пов’язані із 
Миколаївщиною. 

Своєю діяльністю представники Мико-
лаївського центру політичних досліджень 
подають приклад науковцям регіону від-
шукувати нові напрями пропаганди слав-
них традицій, щоб мобілізувати земляків у 
складних соціально-економічних умовах на 
нові трудові досягнення в ім’я розбудови 
суверенної України. 

Цікавим заходом, організованим у Ми-
колаївському державному гуманітарному 
університеті імені Петра Могили, за учас-
тю Центру політичних досліджень було 
проведення 17-18 жовтня 2003 р. Всеукра-
їнської науково-практичної конференції 
“Політичні, соціально-економічні та етно-
національні процеси у південному регіоні 
України”. 

Співорганізаторами даної конференції, 
крім Центру, виступили Президія Націона-
льної академії наук України, Міністерство 
освіти і науки України, Миколаївська обла-
сна державна адміністрація, Інститут полі-
тичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України, Національний університет 
“Києво-Могилянська академія”, Миколаїв-
ський державний гуманітарний університет 
імені Петра Могили, Українська академія 
політичних наук, Українська академія істо-
ричних наук, Український центр політич-
ного менеджменту, Миколаївський центр 
системних досліджень та розвитку Ради по 
вивченню продуктивних сил НАН України. 

У конференції взяли участь близько 150 
науковців і представників органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування з 
різних регіонів країни. 

На пленарному засіданні висвітлюва-
лись проблеми розвитку української дер-
жави, ходу політичної реформи, оптиміза-
ції економічних та екологічних взаємовід-
носин у регіоні, розробки наукових засад 
сталого розвитку Причорномор’я. 

На засіданнях шести секцій дебатували-
ся актуальні проблеми політичного і соціа-
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льного розвитку країни, вдосконалення по-
літичного менеджменту, етнонаціональних 
процесів у південному та інших регіонах. 
Розглядалися також проблеми глобалізації 
та міжнародних зв’язків України. 

До речі, інформація про роботу конфере-
нції була надрукована у 2-х всеукраїнських 
періодичних виданнях – “Політичний мене-
джмент” та “Історичний журнал” [8]. 

Основні ж доповіді та повідомлення уча-
сників конференції опубліковані у 2004 р. у 
п’ятому випуску наукового збірника 
“Сучасна українська політика: політики і 
політологи про неї”. Збірник підготовлено 
до друку Інститутом політичних і етнонаці-
ональних досліджень НАН України, Мико-
лаївським державним гуманітарним універ-
ситетом імені Петра Могили, Українською 
академією політичних наук та Миколаївсь-
ким центром політичних досліджень. Стат-
ті, які були поміщені у збірнику, присв’ячу-
валися розгляду історії політичної думки, 
загальнонаціональних проблем політичного 
і соціального розвитку України, сучасних 
актуальних напрямів політичного менедж-
менту, особливостей розвитку етнонаціона-
льних процесів, взаємовідносин України з 
іншими державами світу, досвіду науковців 
по розробленню пріоритетних регіональних 
програм та підготовки кадрів нової генера-
ції. 

Певна частина матеріалів згадуваної 
Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції знайшла відображення і у збірнику, в 
якому надрукована дана стаття. 

Є сподівання, що активне апробування 
матеріалів на Всеукраїнській та інших конфе-
ренціях сприятиме науковцям в завершенні 
написання докторських і кандидатських дисе-
ртацій з політичних та історичних наук. До 
речі, на час підготовки даної статті до друку 
високу результативність наукових дослі-
джень яскраво продемонстрував цілий ряд 
науковців під час успішних захистів канди-
датських дисертацій у Донецьку, Києві та 
Одесі. Серед них можна відзначити 
О.П. Тригуба, О.В. Шевчука, Л.О. Левченко, 
В.М. Ярошенко, Л.А. Ляпіну, І.С. Міронову 
та інших. 

Нині завершують написання докторсь-
ких та кандидатських дисертацій доценти 
М.С. Іванов і А.О. Осіпов, аспіранти та здо-
бувачі А.М. Фесенко, В.І. Андріяш, 
В.В. Москаленко, Н.В. Маргеліс, 
Т.Є. Богданова, О.В. Господаренко, 
О.К. Костюков, О.В. Кульчицька, 
Н.О. Ніколаєнко, О.М. Євтушенко, 
С.П. Шубін, Є.М. Григор’єв. 

З метою організаційного та якісного за-
безпечення захисту кандидатських дисерта-
цій з політичних наук керівництво Центру і 
факультету політичних наук при підтримці 
навчальної частини і ректорату Миколаїв-
ського державного гуманітарного універси-
тету імені Петра Могили вийшли з пропо-
зицією перед Міністерством освіти і науки 
України та ВАК України про відкриття 
Спеціалізованої вченої ради. 

Розглянувши дане питання, президія 
ВАК України прийняла постанову від 
21.05.2003 р. № 6-11/5 про створення у Ми-
колаївському державному гуманітарному 
університеті імені Петра Могили Спеціалі-
зованої вченої ради К 38.053.01 з правом 
приймати до розгляду та проводити захис-
ти дисертацій на здобуття наукового ступе-
ня кандидата політичних наук зі спеціаль-
ностей: 23.00.01 – теорія та історія політич-
ної науки і 23.00.02 – політичні інститути 
та процеси [9]. Крім того, президія ВАК 
України своїм рішенням від 02.07.2003 р. 
№ 15-11/7 включила до переліку провідних 
установ для експертизи дисертацій Мико-
лаївський державний гуманітарний універ-
ситет імені Петра Могили із 2-х вищеназва-
них спеціальностей політичних наук [10]. 

Окрім науково-дослідної роботи пред-
ставники Центру, як в цілому і факультету 
політичних наук, налагодили тісні зв’язки з 
науковцями Інституту політичних і етнона-
ціональних досліджень НАН України, На-
ціональної академії державного управління 
при Президентові України, Інституту істо-
рії України НАН України, Інституту філо-
софії НАН України, Національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна, Південноукраїнсь-
кого державного педагогічного університе-
ту ім. К.Д. Ушинського, Севастопольського 
державного технічного університету, Укра-
їнської державної академії зв’язку ім. 
О.С. Попова, Херсонського державного 
технічного університету, а також керівниц-
твом Української академії історичних наук 
і Української академії політичних наук, 
представниками цілого ряду кафедр і нау-
кових підрозділів провідних миколаївських 
університетів та інших навчальних закладів 
регіону. 

У 2002-2003 рр. представники Центру 
Багмет М.О., Міцкевич Н.В. і Ляпіна Л.А. 
активно співпрацювали й з Інститутом 
ЮНЕСКО з інформаційних технологій у 
сфері освіти. На замовлення даного інсти-
туту за участю Центру на Миколаївщині та 
у м. Києві був проведений моніторинг 
“Дистанційне навчання в країнах СНД: до-
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слідження освітянських потреб та можли-
востей”. За плідну й якісну співпрацю 
представникам Центру була висловлена по-
дяка директором Інституту ЮНЕСКО, ака-
деміком Російської академії освіти, докто-
ром технічних наук, професором В.Г. Кіне-
лєвим, яка була передана із Москви до 
МДГУ через мережу Інтернет. 

Представники Центру брали безпосеред-
ню участь і в обговоренні політичної рефо-
рми та внесенні змін до Конституції Украї-
ни. З цією метою протягом 2003 р. за учас-
тю студентів факультету політичних наук у 
всіх районах Миколаївської області три ра-
зи був проведений моніторинг по вивченню 
громадської думки серед різних верств на-
селення. 

Про наслідки цих моніторингів та пропо-
зиції з приводу необхідності здійснення по-
літичної реформи в Україні представники 
Центру неодноразово висловлювались по 
Всеукраїнському і місцевому радіо і теле-
баченню, на обласній науково-практичній 

конференції “Конституційно-політична ре-
форма в Україні: історія, сучасний стан і 
перспективи”, а також на Миколаївському 
громадському форумі по підтримці полі-
тичної реформи. 

Про безпосередню активну участь пред-
ставників Центру у висвітленні різноплано-
вих аспектів політичного процесу свідчить 
цілий ряд публікацій у газетах “Южная 
правда”, “Рідне Прибужжя”, “Вечерний Ни-
колаев” та інших друкованих засобах масо-
вої інформації [11].  

Отже, як видно із вищевикладеного, 
старт у Миколаївського центру політичних 
досліджень виявився вдалим. Але попереду 
окреслюються нові напрями на шляху по-
шуку наукових завдань, виявляються не-
проторені шляхи модернізації політичного 
впливу на маси, моделюється нове бачення 
координації стосунків між суб’єктами нині-
шнього складного політичного процесу, 
побудованого на державницьких демокра-
тичних засадах.  
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