
Передмова до «Спеціального випуску
журналу з урочистої нагоди

встановлення міжуніверситетських
відносин та укладення договорів з
4ма українськими університетами»

（2021 р.）

Видання даного журналу університету Кобе Ґакуін присвячено встановленню

та налагодженню міцних міжуніверситетських зв’язків з 4-ма українськими

навчальними закладами вищої освіти, з якими у 2021 році було підписано

договори про співпрацю. Принагідно дякую усім, хто долучився до цієї справи

за постійну підтримку та неабиякий внесок у розвиток спільних наукових

досліджень про Україну ! Також окремо хочу висловити щиру подяку Інституту

економіки університету Кобе Ґакуін за надання фінансової допомоги та грантів

（у 2014 р., 2016 р., 2017 р., та 2018 р.）без яких здійснення наукових досліджень

було б не можливим !

У 2021 році за ініціативи колективу факультету економіки керівництвом

університету Кобе Ґакуін було підписано міжуніверситетькі договори про

співпрацю з 4-ма вищими навчальними закладами освіти в Україні, зокрема, у

травні було підписано угоду із Західноукраїнським національним університетом

（Тернопільска область）та Національним університетом «Острозька академія»

（Рівненька область）, у вересні із Прикарпатським національним університетом



імені Василя Стефаника（Івано-Франківська область）і у жовтні того ж року

з Національним університетом «Львівська політехніка» . Всі перелічені

університети－це провідні навчальні заклади вищої освіти на теренах Західної

України. Відтак, муніципалітет міста Кобе та керівництво Міжнародного центру

культурного обміну університету Кобе Ґакуін неабияк зацікавлені у майбутній

співпраці та розглядають можливості залучення та запрошення до Японії

високваліфікованих фахівців із України для реалізації спільних проектів.

Дослідження українських науковців в даному виданні переважно економічного

спрямування. Так, зокрема, у працях таких видатних українських науковців як

Крисоватий Андрій Ігорович （ректор Західноукраїнського націонлаьного

університету）та Якубів Валентина Михайлівна（проректор з наукової роботи

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника）розгяда

ються та аналізуються такі проблемні питання як : фінанси, інвестиційне

середовище, біоенергетика, економічна освіта в університетах та децентралізація,

тощо. Всі ці наукові дослідження є надзвичайно важливими для глибшого

розуміння сучасного стану соціоекономіки України. Навесні 2021 року за

сприяння видавництва «Kobe Gakuin Shuppan Kai» , яке було засновано у

литопаді 2020 року, було видано одноосібну монографію Окабе Йошіхіко

« Історія японсько -українських відносин 1915�1937 рр.» , продовження якої

планується вийти друком у квітні 2022 року.

Світова спільнота повільно оговтується та пристосовується до нових умов

життя після п’ятої хвилі пандемії Covid-19, проте майбутнє глобального

академічного обміну все ще важко передбачити. Розвиток двосторонніх відносин

в таких обставинах, звісно, значно ускладнюється, проте, ми переконані, що ця

тимчасова ситуація не стане перепоною на впевненому шляху зближення двох

країн. За сприяння керівництва економічного факултьтету Кобе Ґакуін ми й

надалі намагатимемось робити все можливе не лише для популяризації дослі



джень про Україну, але й для залучення та заохочення молодих науковців до

співпраці.

Від укладача «Спеціального випуску журналу»,

професора економічного факультету університету Кобе Ґакуін,

керівника Міжнародного центру культурного обміну університету Кобе Ґакуін,

президента Асоціації україністів в Японії

Окабе Йошіхіко


