
ДОДАТОК 1 

Провідні вітчизняні навчально-методичні та науково-дослідні установи 
в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики 

1. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка* (підготовка фахівців у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики 

здійснюється на відділенні"Міжнародні відносини") 

В І Д Д І Л Е Н Н Я 
" М І Ж Н А Р О Д Н І 
В І Д Н О С И Н И " 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ 

КАФЕДРА 
КРАЇНОЗНАВСТВА 

ПРОВІДНІ ВЧЕНІ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ НА КАФЕДРІ 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОВІДНІ ВЧЕНІ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ НА КАФЕДРІ 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І 

ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОВІДНІ ВЧЕНІ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ НА КАФЕДРІ 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

' ь і л о у с о в М ^ Гайдуков Л / 
Копійка В., Коппель О., 
Крушинський В., Манжола В. 
(зав. каф.), Пархомчук О., 
Перепелиця Г. 

'Європейська політика, 
міжнародні стратегії та 
безпека, актуальні питання 
міжнародних відносин і 
зовнішньої політики України 

^Головченко В., Дорошко М., ^ 
Крижанівський В. (зав. каф.), 
Ігнатьєв П, Кравчук О., 
Кривонос Р., СербінаН. 

'порівняльна політологія, ^ 
країнознавство, міжнародне 
регіонознавство 

' Б р у з В ^ Гуменюк К Л 
Кудряченко А., Матвієнко В. 
(зав. каф.), Скороход Ю., 
Яковенко Н., Резніченко В., 
Шинкаренко Т. 

^Дипломатична та консульська^ 
служба, теорія та практика 
багатосторонньої дипломатії, 
історія української дипломатії. 

Указом Президента України від ЗО травня 1995 р. "Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин" Інститут 
призначено головним навчально-методичним центром з підготовки на базі повної середньої загальної освіти фахівців для роботи у сфері 
міжнародних відносин та зовнішньої політики України; директор - Губерський Л.В., д.ф.н., академік HAH України 



2. Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України 

ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
HAH УКРАЇНИ 

ПРОВІДНІ ВЧЕНІ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ В ІНСТИТУТІ 

НАПРЯМИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Бакаев Л., Білорус О., Будин В.. 
Зернецька О., Камінський Є., 
Канцелярук Б., Лещенко Л., 
Мацейко Ю., Павленко Ю., 
Сіденко С, Чертков І. 

Цившзаідйний аналіз сучасного 
світу, політична та економічна 
глобалістика, європеїстика, 
зовніїгшьополітичне та 
зовтпшьоекономічне моделювання 

Експертна діяльність в органахі 
державної влади України, участь у 
підготовці законодавчо-
нормативних документів та 
адміністративних рішень щодо 
зовнішньополітичної та 
зовнішньоекономічної діяльності 
України ) 

'Утворено за рішенням Президії Академії наук Української PCP 11 липня 1991 p.; директор - Пахомов Ю.М., д.е.н. академік HAH України 



3. Львівський національний університет ім. І. Франка 
(підготовка фахівців у галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики здійснюється на 

факультеті міжнародних відносин) 

Ф А К У Л Ь Т Е Т М І Ж Н А Р О Д Н И Х 
В І Д Н О С И Н 

КАФЕДРИ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І 
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

КРАЇНОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН 

МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ І ФІНАНСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ/ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 

КРАЇНОЗНАВСТВО 

ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА 
ФАКУЛЬТЕТІ 

Зовнішня політика і національна безпека, 
європейська політика, дипломатична служба, 
міжнародні організації 

Міжнародне публічне/приватне право, право 
ЄС, міжнародне екологічне право, 
міжнародна адвокатура 

Комерційна дипломатія, міжнародні 
фінансові відносини, зовнішня торгівля, 
зовнішньоекономічна діяльність 

Міжнародні інформаційні системи і 
технології, зв'язки з громадськістю, 
інформаційна безпека 

V > 

Політика, економіка і право країн Центрально-
Східної Європи/Північної Європи, міжнародний 
туризм 

Антонюк Н., Мальський М.„ Занько Ю., 
Зінько І., Мацях М., Мороз Ю., Присяжннж Ю., 
РоманюкН.» Худо В., Кучик О. 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Факультет міжнародних відносин створено у 1992 р. 

75 



4. Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова 
(підготовка фахівців у галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики здійснюється на базі 

Інституту соціальних наук) 

ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

(ВІДДІЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН) 

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 

ІСТОРІЇ ТА СВІТОВОЇ 
ПОЛІТИКИ 

ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ 
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ 

НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ 
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ 

НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

Алпатов С, Коваль І. (зав. 
каф.), Брусиловська О., 
Войтович О., Глєбов В., 
Дубовик В. 

Теоретичний и практичний 
виміри зовнішньої політики 
України, етнічний фактор у 
міжнародних відносинах 

Якупов Н., Акімов Ф., 
Гребеннік Г., Коч С, 
Немченко Ю., 
Ніколаєва М., Узун Ю., 
ШевчукМ. (зав. каф.) 

Україна у світовому 
політичному процесі: 
історичний досвід, 
проблеми та перспективи 

* У структурі Інституту соціальних наук утворено дві кафедри (міжнародних відносин, 1996 р.; історії та світової політики, 1994 р., які, головним чином, 
забезпечують підготовку спеціалістів у галузі міжнародних відносин 



ДОДАТОК 2 
Особливості підготовки спеціаліста-міжнародника в Миколаївському державному гуманітарному 

університеті імені Петра Могили (підготовка фахівців у галузі міжнародних відносин та зовнішньої 
політики здійснюється на базі факультету політичних наук*) 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ 

І С Т О Р И Ч Н А Д О В І Д К А 

' 'Заснована у вересні 2003 р. на базі кафедри історії та філософії, аЛ 
з 2006 р. носить теперішню назву. 
Головною передумовою створення кафедри стала нагальна 
потреба Південного регіону, та Миколаївської області зокрема, у 
фахівцях із зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 
діяльності . Адже в Миколаєві та області нараховується близько 
900 структур, що підтримують постійні контакти із зарубіжними 
партнерами. Ідея відкриття спеціальності "Міжнародні 
в ідносини" була підтримана Миколаївською обласною 
державною адміністрацією, а відтак перед університетом постало 
завдання у підготовці кадрів для професійного забезпечення 
міжнародного співробітництва Миколаєва та області. 
Із заснування по сьогоднішній день кафедру очолює доктор 
історичних наук професор Тригуб П.М. 

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських 
та регіональних наукових конференціях. Щорічно співробітники 
кафедри беруть участь у наукових конференціях "Могилянські 
читання", "Ольвійський форум". 
Кафедра залучає до викладацької роботи висококваліфікованих 
спеціалістів з інших вищих навчальних закладів України, зокрема 
завідувача кафедри нової та новітньої історії Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, д.і.н. проф. 
Гончара Б.М., доцента кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин к.і.н. 
Мінгазутдінова І.О., доцента кафедри міжнародних відносин 
Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова, к.і.н. 
Глєбова В.В., завідувача кафедри політології М Д У 
В.Сухомлинського, к.політ.н. доцента Шевчука О.В. 

К А Д Р О В И Й С К Л А Д 

Тригуб П. (зав. каф.) 

П р о н ь С.** 

Тригуб О.** 

Седляр Ю. 

Давидова Н. 

Наукові інтереси: історія України, країнознавство 
дисципліни: країнознавство, історія міжнародних відносин 

Наукові інтереси: всесвітня історія, міжнародні відносини в АТР 
дисципліни: зовнішня політика країн Північної Америки/Азі ї 

Наукові інтереси: країнознавство, релігійний вимір міжнародного життя 
дисципліни: країнознавство, релігія і політика 

Наукові інтереси: історія України, історія міжнародних відносин 
дисципліни: історія міжнародних відносин, міжнародні організації 

Наукові інтереси: зовнішня політика країн Східної Європи 
дисципліни: міжнародна та європейська безпека, євроатлантична інтеграція 

Наукові інтереси: міжнародні відносини у трикутнику С Ш А - Є С - РФ 
дисципліни: вступ до спеціальності, зовнішня політика РФ/країн Західної 
Європи 

Наукові інтереси: історія України, культурологія 
дисципліни: українська та зарубіжна культура 

Наукові інтереси: порівняльна політологія, міжнародна інформація 
дисципліни: міжнародна інформація, порівняльний аналіз політичних систем 

У структурі факультету політичних наук функціонує кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, яка, головним чином, забезпечує підготовку 
спеціалістів у галузі міжнародних відносин. 

* * Працює на кафедрі на посаді професора за внутрішнім сумісництвом, основне місце роботи - завідувач кафедри всесвітньої історії МДГУ ім. Петра Могили. 
*** Працює на кафедрі на посаді доцента за зовнішнім сумісництвом, основне місце роботи - докторант історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
**** Працює на посаді професора за зовнішнім сумісництвом, основне місце роботи - докторант Херсонського державного університету. 



ДОДАТОК З 

Сфери діяльності фахівця у галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики 
№ 
з/п Інституції Вид діяльності або посада 

1 
Відділи міжнародних зв'язків обласних 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади 

Консультативна, аналітична, дослідницька, 
методична, організаційна діяльність, діяльність 
референта, експерта, перекладача 

2 Народний депутат України Реферативна, аналітична, перекладацька діяльність 
3 Митниці та митні пости Перекладацька діяльність 

4 Засоби масової інформації, видавництва Аналітична, консультативна, перекладацька 
діяльність 

5 Вищі навчальні заклади. Управління освіти 
держадміністрацій 

Керівництво відділами міжнародних зв'язків, 
консультативна, методична, 
викладацька, перекладацька діяльність 

6 Підприємства, які здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність 

Консультативна, аналітична, експертна, 
перекладацька діяльність 

7 Товариства та їх відділення на місцях по 
зв'язках із закордоном 

Адміністративно-організаційна, консультативна, 
аналітична, методична та перекладацька діяльність 

8 Туристичні фірми та організації Перекладацька діяльність 

9 Міжнародні представництва організацій та 
фондів 

Консультативна, дослідницька, аналітична, 
адміністративна, перекладацька 
діяльність 

10 Закордонні представництва України Консультативна, аналітична, організаційна, 
перекладацька діяльність 



Структура міжнародних відносин 
ДОДАТОК 4 

МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ 

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЗМІСТ МЕТОДИ/ 
ПРИНЦИПИ 

МЕТА/ 
ЗАВДАННЯ 



ДОДАТОК 5 
Типологія міжнародних відносин 

80 



s1 



ДОДАТОК 6 
Класифікація основних теоретичних напрямів з дослідження 

міжнародних відносин 

Реалізм Неореалізм Лібералізм Неолібералізм Марксизм Неомарксизм 

Ключові 
одиниці 
аналізу 

Незалежні 
держави, 

неупорядко-
ване вороже 
міжнародне 
середовище 

Автономні 
держави, 
структура 

міжнародної 
системи 

Міжнародні 
інститути, 
держави, 

суспільні рухи, 
індивіди, 

універсальні 
цінності 

Недержавні 
учасники 

міжнародних 
відносин, 
держави 

Соціальні класи 
(світові 

буржуазія та 
пролетаріат) 

Держави, класи, 
центр (ядро), 

напівпериферія, 
периферія, 

світ-система 

Головні 
проблеми 

дослідження 

Проблеми 
військово-

стратегічного 
протистояння, 

питання 
безпеки 

Боротьба за 
владу і лідерство 

в умовах 
анархічного 

міжнародного 
середовища 

Посилення ролі 
міжнародних 

інститутів, 
удосконалення 

правових 
механізмів 
стабілізації 

міжнародних 
відносин 

Комплексна 
взаємозалеж

ність учасників 
світового 

політичного 
процесу, 

поширення 
універсальних 

цінностей, 
глобалізація 

Світова 
імперіалістична 

експлуатація 

Антисистемний 
розрив, подолання 

асиметричної 
логіки глобалізації 

Основні 
категорії 

Національний 
інтерес, 

національна 
безпека, сила, 

баланс сил 

Стримування, 
структура 

міжнародних 
відносин, 
проблема 

збереження 
статус-кво 

Міжнародні 
інститути, 

міжнародне 
право, 

співробітництво, 
демократизація, 

гуманізація 

Взаємозалеж
ність, інтеграція, 

глобалізація, 
глобальні 
проблеми, 

розповсюдження 
демократії, 

права людини 

Продуктивні 
сили, додаткова 

вартість, 
класова 

нерівність, 
формація 

Світ-система, 
світ-економіка, 
експлуатація, 
центр (ядро), 

напівпериферія, 
периферія, 

світ-система 



Закінчення табл. 

Оцінка 
розвитку 

міжнародних 
відносин 

Песимізм/ 
стабільність Песимізм Оптимізм 

Оптимізм/ 
очікування 

формування 
глобалізованої 

світової 
спільноти на 

основі 
універсальних 

цінностей 

Очікування 
встановлення 

світового 
комунізму 

Світовий 
соціалізм 

Представники 

Р. Арон, 
Ч. Бірду, 
Е. Kapp, 

Дж. Кеннан, 
Г. Моргентау, 

Р. Нібур, 

Б. Бузан, 
Р. Гілпінг, 

К. Кіндерман, 
Г. Кіссінджер, 

Дж. Міршаймер, 
К. Уолтс, 

А. Уолферс 

В. Вільсон, 
У. Ліппман, 

У. Еліот, 
Р. Коехейн, 
І. Маршал, 
X. Мілнер, 
Т. Мюрей, 
Дж. Най, 

Д. Перкінс, 
Д. Фосдік 

В. Ленін, 
К. Маркс, 

Ф. Енгельс, 

С. Амін, 
Дж. Аррігі, 
И. Галтунг, 

Н. Гераса, Р. Кокс, 
К. Полані, 
Р. Пребіш 

М. Рогальські, 
І. Уолерстайн, 

А. Франк, 
Т. Хопкінс 



ДОДАТОК 7 
Моделі міжнародних систем 

Схема 1. Однополярна міжнародна система (традиційна гегемонія) 

Схема 2. Мультиполярна міжнародна система 

"о" — символізує державу, "-" показує наявність зв'язку між державами. 
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Схема 3. Біполярна міжнародна система 
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ДОДАТОК 8 
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ДОДАТОК 9 

Розвиток міжнародно-політичної науки у персоналіях 

Арон Р. (1905-1983) - французький вчений, представник 
класичного реалізму. Головні праці: "Мир і війна між націями", 
"Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ ст.". Основні 
проблеми дослідження: політична влада; міжнародно-політична 
теорія та соціологія міжнародних відносин; порівняльний аналіз 
політичних систем; європейська традиція суспільно-політичної 
думки. 

Бжезинський Зб. - (народ. 1928) - американський учений, 
політичний діяч, представник неолібералізму. В 1977-1981 - радник 
президента Дж. Картера з питань національної безпеки. Головні 
праці: "Поза контролю. Глобальний безлад напередодні ХХІ ст.", 
"Велика шахівниця. Панування Америки та його геостратегічні 
імперативи", "Вибір. Світове панування чи глобальне лідерство", 
"Останній суверен на роздоріжжі". Основні проблеми дослідження: 
теоретико-методологічні засади дослідження міжнародних 
відносин; зовнішня політика США; проблеми формування нового 
світового порядку. 

Вільсон В. (1856-1924) - 28-й президент США (1913-1921), один із 
засновників Ліги Націй, лауреат Нобелівської премії міру (1919), 
відомий американський політолог кінця ХІХ - початку ХХІ ст., 
представник ідеалізму. Головні праці: "Уряд Конгресу: дослідження 
американської політики" (1885), "Дослідження управління" (1887), 
"Держава: елементи історичної і практичної політики" (1889), 
"Історія американського народу" (1902), "Конституційне управління 
в США" (1908). "Чотирнадцять пунктів" (1918). Основні проблеми 
дослідження: державне управління; політична компаративістика; 
міжнародні інститути. 

Данилевський М. (1822-1885) - російський учений, цивіліолог. 
Вважається одним із засновників цивілізаційної теорії. Головна 
праця: "Росія та Європа. Погляд на політичні та культурні 
відносини слов'янського світу з романо-германським". Основні 
проблеми дослідження: цивілізаційна компаративістика; аналіз 
політики Росії з позиції її цивілізаційної ідентифікації. 

87 



Кеохейн Р. (народ. 1941) - американський політолог-міжнародник, 
представник неолібералізму (неоліберальний інституціоналізм, 
транснаціоналізм). Його ідеї лягли в основу становлення світової 
політики як наукового напряму в міжнародно-політичній науці. 
1988-1989 - голова Асоціації міжнародних досліджень; 1999-2000 -
президент Американської асоціації політичних наук; член 
Американської академії мистецтв та наук. Головні праці: 
"Транснаціональні відносини та світова політика" (1972, у співавт.), 
"Сила і взаємозалежність. Перехідний період світової політики 
(1977; у 2000 р. - у співавт.)", "Після гегемонії: співробітництво і 
конфлікт у світовій політичній економії" (1984), "Міжнародні 
інститути та державна влада" (1989), "Науковий умовивід у 
якісному дослідженні" (1994, співавт. Г. Кінг, С. Верба), 
"Інтернаціоналізм і внутрішня політика" (1996), "Недосконалі 
союзи. Історія інститутів безпеки" (1999). Основні проблеми 
дослідження: транснаціональні відносини; роль недержавних 
акторів у міжнародних відносинах. 

Кіссінджер Г. (народ. 1923) - американський учений, політичний 
діяч, представник неореалізму. У 1973-1977 рр. державний секретар 
США, радник президента з питань національної безпеки у 1969¬
1975 рр. Професор Гарвардського та Джорджтаунського 
університетів. Головні праці: "Дипломатія" (1994), "Чи потрібна 
США зовнішня політика" (2002). Основні проблеми дослідження: 
теорія та методологія міжнародно-політичної науки; проблеми 
сучасних міжнародних відносин. 
Моргентау Г. (1904-1980) - американський історик та політолог-
міжнародник, засновник класичного реалізму. У 1944-1961 рр. 
очолював Центр з дослідження американської зовнішньої та воєнної 
політики (Чикаго). Головні праці: "Людина науки проти політики 
сили" (1946), "Політичні відносини поміж націями. Боротьба за 
владу та мир" (1948), "На захист національного інтересу. Критичне 
дослідження американської зовнішньої політики" (1951), "Політичні 
дилеми" (1958), "Політика у ХХ ст." (1962), "Нова зовнішня 
політика для США" (1969), "Правда і влада" (1970). Основні 
проблеми дослідження: політична влада; міжнародні відносини в 
ядерну епоху; теорія політичного реалізму. 

Най Дж. (народ. 1937) - американський політолог-міжнародник, 
представник неолібералізму. Разом із Р. Кеохейном заклав 
теоретичне підґрунтя світової політики. Член Американської 
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академії мистецтв та наук, Академії дипломатії, Виконкому 
Тристоронньої комісії, член редколегії наукових журналів "Foreign 
Policy", "International Security". Свої теоретичні ідеї втілював у 
життя, працюючи в урядових структурах США: 1977-1979 -
помічник заступника держсекретаря з питань безпеки, науки та 
технології, голова групи Національної ради безпеки з питань 
ядерного нерозповсюдження; 1993-1994 - голова Національної 
розвідувальної ради; 1994-1995 - заступник міністра оборони з 
питань міжнародної безпеки. Головні праці: "Транснаціональні 
відносини та світова політика" (1972, у співавт.), "Етика ядерної 
зброї" (1986), "Зобов'язані бути лідером. Мінлива природа 
американської могутності" (1990), "Світове співробітництво після 
холодної війни" (1991), "Вступ до теорії та історії міжнародних 
конфліктів" (1993), "Чому люди не довіряють уряду" (1997), 
"Democracy.com" Управління в світі, пов'язаному інформаційними 
мережами" (1999). Основні проблеми дослідження: 
транснаціональні відносини; держава в умовах глобалізації; 
політика розповсюдження/нерозповсюдження ядерної зброї, 
міжнародні відносини у трикутнику США - КНР - Японія; теорія та 
практика глобального управління. 

Тойнбі А. (1889-1975) - англійський учений, цивіліолог. Вважається 
одним із засновників цивілізаційної теорії. Головні праці: 
"Дослідження історії". Основні проблеми дослідження: 
цивілізаційний вимір міжнародних відносин; розробник теорії 
локальних цивілізацій. 
Уолерстайн І. (народ. 1930) - американський соціолог, директор 
Центру Ф. Броделя з вивчення економік, історичних систем та 
цивілізацій, представник неомарксизму. Головні праці: "Африка: 
політика єдності" (1967), "Африка: традиція та зміни" (1972, у 
співавт.), "Сучасна світ-система" (т. І. "Капіталістичне сільське 
господарство та витоки європейської світ-економіки у X V I ст." 
(1974); т. ІІ. "Меркантилізм та консолідація європейської світ-
економіки, 1600-1750" (1980); т. ІІІ. "Друга ера великої експансії 
капіталістичної світ-економіки, 1730-1840" (1989), "Світ-системний 
аналіз: теорія і методологія" (1982, у співавт.), "Динаміка 
глобальної кризи" (1982, у співавт.), "Історичний капіталізм" (1983), 
"Політика світ-економіки. Держави, рухи, цивілізації" (1984), 
"Африка і сучасний світ" (1986), "Антисистемні рухи" (1989, у 
співавт.), "Трансформація революції: соціальні рухи і світ-система" 
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(1990, у співавт.), "Геополітика і геокультура (1991)", "Нове 
усвідомлення соціальної науки: Межі парадигм ХІХ ст." (1991), 
"Після лібералізму" (1995), "Утопістика чи історичні альтернативи 
для ХХІ ст." (1998), "Завершення світу, яким ми його знали. 
Соціальна наука для ХХІ ст." (2000), "Занепад американської 
могутності. США в хаотичному світі" (2003). Основні проблеми 
дослідження: соціологія міжнародних відносин; антисистемний 
розрив; асиметрія економічної взаємодії країн в умовах глобалізації. 

Уолтс К. (народ. 1924) - американський політолог-міжнародник, 
професор політичної науки університету Берклі та Колумбійського 
університету, представник неореалізму. 1987-1988 - президент 
Американської асоціації політичної науки; член Американської 
академії мистецтв та наук. У 1999 р. за вагомий внесок у 
становлення політичної науки отримав премію ім. Дж. Медісона. 
Головні праці: "Людина, держава і війна: теоретичний аналіз" 
(1959), "Зовнішня політика та демократична політика: 
американський та британський досвід" (1967), "Теорія міжнародних 
відносин" (1979), "Розповсюдження ядерної зброї: чим більше, тим, 
можливо, краще" (1981), "Розповсюдження ядерної зброї: дискусія" 
(1995, у співавт.), "Застосування сили: воєнна міць та міжнародна 
політика" (1999, у співавт.). Основні проблеми дослідження: 
теоретико-методологічні засади дослідження міжнародних 
відносин; проблеми поширення та нерозповсюдження ядерної зброї. 

Франк А. (народ. 1929) - економіст, соціолог та політолог-
міжнародник, представник неомарксизму. З 1996 р. - професор 
соціології в університеті Торонто. У 1989 р. був відзначений 
Асоціацією міжнародних досліджень за вагомий внесок у 
становлення теорії глобальної політекономії. Головні праці: 
"Капіталізм та відсталість у Латинській Америці" (1967), 
"Латинська Америка: відсталість чи революція" (1969), 
"Капіталістична відсталість" (1975), "Криза світової економіки" 
(1980), "Криза у третьому світі" (1981), "Динаміка глобальної 
кризи" (1982, у співавт.), "Європейський виклик" (1983), "Критика 
та антикритика. Нарис про залежність та реформізм" (1984), "Світ-
система. П'ять століть чи п'ять тисячоліть?" (1996), "Новий Схід. 
Глобальна економіка в епоху Азії" (1998). Основні проблеми 
дослідження: теорія глобальної політекономії; кризові явища у 
сучасних світових процесах. 
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Хантінгтон С. (народ. 1923) - американський учений, цивіліолог, 
професор Університету ім. Альберта Дж. Уезерхеда і директор 
Інституту стратегічних досліджень ім. Джона М. Оліна при 
Гарвардському університеті. Обіймав посади координатора з 
планування питань безпеки Ради національної безпеки. Головні 
праці: "Військовослужбовець і держава: теорія і політика взаємин 
між цивільними та військовими" (1957), "Третя хвиля: 
Демократизація наприкінці ХХ ст." (1991), "Зіткнення цивілізацій та 
переділ світу" (1996). Основні проблеми дослідження: політична 
компаративістика; політичні інститути. 
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ДОДАТОК 10 

Інтернет-ресурси з міжнародно-політичної науки 

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ 
Багатомовна пошукова система Alta Vista 
http://www. altavista. telia. com 
Інформаційно-пошукова система законодавства України 
http://www.liga.kiev.ua 
Каталог українських Web-ресурсів 
http://www.weblist.gu.net 
Національна пошукова система 
http://www.avanport.com 
Пошук по електронних форматах наукових журналів 
http://www.search.global.epnet.com 
Пошук по сайтах міністерств закордонних справ країн світу 
http://people.itu.int/~baldi/mofa.html 
Пошукова система України Meta 
http://www.meta.com.ua 
Пошукова система Yahoo 
http;//www.yahoo.com 
Пошукова система Excite 
http://www.excite. com 
Пошукова система Google 
http://www.google.com 
Пошукова система Lycos 
http://www.lycos.com 
Російська пошукова система Aport 
http-J/rmsia.agama.com/aport 
Російська пошукова система Rambler 
http://www.rambler.ru 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ АСОЦІАЦІЇ 
Association of Political Science 
http://www.psa.ac.uk/www/world.htm 
Association of Political Science Students (APSS - IAPSS) from 
National School of Political Science and Public Administration, 
Bucharest, Romania. 
http://www.bridges-network.org/assp.html 
Canadian Political Science Student Association 
http://web.uvic.ca/~cpssa/english.htm 
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Cleveland State University Political Science Association 
http://csu-psa.8m.com/ 
Columbia University Political Science Student Association 
http://www.columbia.edu/cu/pssa/ 
Department of Political Science at Indiana University-Purdue 
University Indianapolis http://www.iupui.edu/~polisci/index.htm 
Florida State University Political Science Student Association 
(PSSA) 
http://garnet.acns.fsu.edu/~phensel/pssa.html 
National University of Singapore Political Association 
http://www.nussu.org/~pa/ 
Ohio University Political Science Majors' Association (PSMA) 
http://www.ohiou.edu/pols/polmajor.html 
Political Science Students in Central and Eastern Europe 
http://www.bridges-network.org/index.html 
Russian International Studies Association (RISA) 
http://www.risa.ru 
Tarleton State University (Texas,USA) Political Science Association 
http://www.tarleton.edu/organizations/tpsa/ 
Universidad Catolica Argentina El Centro de Estudiantes de 
Ciencias Politicas 
http://www.cecpuca.com.ar/espanol/indexes.htm 
Universidad de Pais Vasco Departamento de ciencia politica 
http://www.ehu.es/cpvweb/ 
University Dominguez Hills Political Science Students Association 
http://community.zuniversity.com/servlet/z_ProcServ/DBPAGE=page& 
GID=01156011760981157701662250 
University of British Columbia Political Science Students' 
Association 
http://cafe. smartt.com/index.html 
University of Calgary Political Science Association (PSA) 
http://www.ucalgary.ca/~pscassoc/ 
University of Waterloo Political Science Student Association 
http://www.arts.uwaterloo.ca/~pssa/ 

ЖУРНАЛИ 
Журнал світової політики. Космополис 
http://www.risa.ru/cosmopolis 
Міжнародні процеси 
http://www.intertrends.ru 

93 

http://csu-psa.8m.com/
http://www.columbia.edu/cu/pssa/
http://www.iupui.edu/~polisci/index.htm
http://garnet.acns.fsu.edu/~phensel/pssa.html
http://www.nussu.org/~pa/
http://www.ohiou.edu/pols/polmajor.html
http://www.bridges-network.org/index.html
http://www.risa.ru
http://www.tarleton.edu/organizations/tpsa/
http://www.cecpuca.com.ar/espanol/indexes.htm
http://www.ehu.es/cpvweb/
http://community.zuniversity.com/servlet/z_ProcServ/DBPAGE=page&
http://cafe
http://smartt.com/index.html
http://www.ucalgary.ca/~pscassoc/
http://www.arts.uwaterloo.ca/~pssa/
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://www.intertrends.ru


Політичні дослідження. Полис 
http://www.politstudies. ru 
Росія у глобальній політиці 
http://www.globalaffairs.ru 
Санкт-Петербурзький журнал з політичних наук 
http://www.politjournal. spb.ru 
American Journal of Political Science 
http://www. ajps. org 
American Political Science Review 
http://www.ssc.msu.edu/~apsr 
Annual Review of Political Science 
http://www.annualreviews.org 
Antepodium - містить матеріали з аналізу міжнародних подій 
http://www.vuw.ac.nz/atp/ 
British Journal of Political Science 
http://www.cup. org/journals 
Bulletin of the Atomic Scientists 
http://www.bulatomsci.org 
Canadian Foreign Policy Journal 
http://www.carleton.ca/npsia/cfpj.html 
Canadian Journal of Political Science 
http://www.wlu.ca/~wwwpress/jrls/cjps 
Comparative Political Studies 
http://www.sagepub.uk 
Comparative Politics 
http://web .gc. сипу .edu/jcp/index.htm 
Comparative State Politics 
http://www.uis.edu/publications.htmncomparative 
Comparative Strategy 
http://www.tandf.co.uk/journals/tf/01495933.html 
Cross-Cultural Research 
http://www.fit.edu/campusLife/clubs-org/sccr/CCR/CCR.html 
Cultures & Conflicts 
http://www.msh-paris.fr/ceri/cetc 
Current History 
http://www.currenthistory.com 
Democratisation 
http://www.frankcass.com/jnls/index2. htm 
European Journal of Political Research 
http://www.wkap.nl/prod7i/0304-4130 
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Foreign Affairs 
http://www.foreignaffairs.org 
Foreign Policy 
http://www.foreignpolicy.com 
Global Governance 
http://www.brown.edu.departments 
IASOC Criminal Organizations 
http://www.acsp.uic.edu/iasoc 
International Organization 
http://www.mitpress.mit.edu/IO 
Internationale Politik 
http:www.germany.org.ru 
Issue of the Political Methodology 
http://www.wizard.ucr. edu/polmeth/tpm/tpm.html 
Journal of Commonwealth and Comparative Studies 
http://www.frankcass. com/jnls/index2.html 
Journal of Democracy 
http://www.journalqfdemocracy.org/jod.html 
Journal of World-Systems Research 
http://www.csf.colorado.edu/wsystems/jwsr.html 
Nonproliferation Review 
http://www.cns.miis.edu/pubs/npr 
Party Politics 
http://www.partypolitics.org 
Peace and Conflict Studies 
http://www.spiderman.tcnj.edu/~psm/pcs 
Political Studies 
http://www.politicalstudies.org 
Review Internationale de Politique Comparee 
http://www.ripc.spri.ucl.ac.be 
Scientific American 
http://www.sciam.com/currentissue.html 
Swiss Political Science Review 
http://www.ib.ethz.ch/spsr 
World Politics 
http://www.muse.jhr.edu./journals/world_politics 
Електронні журнали в Internet на сайті бібліотеки Університету 
Британської Колумбії (Канада) 
http:/www.library.ubc.ca/poli/journal. html 
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ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ КРАЇН СВІТУ 
Електронна бібліотека Університету Канзасу (США) 
http://www.ukans.edu/carrie/docs/docs_con.html 
Документи на сайті Університету Еразма Роттердамського 
(Нідерланди) 
http://www.eur.nl/iacl/const.html 
Міжнародна асоціація конституційного права (Нідерланди) 
http://www.frg.eur.nl/pub/iacl/const.html 
Державні установи різних країн на сайті Техаського 
університету (США) 
http://www.lanic.utexas.edn/la/region/government 
Парламенти різних держав на сайті Університету Міннесоти 
(США) 
http://www.polisci.umn.edu/information/parliaments/index.html 
Глави держав і урядів різних країн світу: 
на сайті Central Intelligence Agency (США) 
http:/www. odci.gov/cia/publications/chiefs 

"ФАБРИКИ ДУМКИ" 
Європейські інформаційно-аналітичні центри 
http://www.aries.eu.int 
Інформаційно-аналітичні центри Євразії 
http://www.eurasia.org.ru/form2.html 
Інформаційно-аналітичні центри Росії 
http://sibtel.ru/~iaosk_i/ 
Національний інститут стратегічних досліджень (Україна) 
http://www.niss.gov.ua 
Сайт ЦРУ 
http://www.cia.org 
Сайт Центру інформатизації соціальних технологічних 
досліджень і наукознавчого аналізу 
http://www.istina.ru 
Центр досліджень і статистики науки 
http://www.minstp.ru 
Центр стратегічних розробок 
http://www.csr.ru 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Організація Об'єднаних Націй 
http://www.un.org 
Європейський Союз 
http://www.europa.eu.com 
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Організація Північноатлантичного договору (НАТО) 
http://www.nato.int 
Світова організація торгівлі 
http://www.wto.org 
Міжнародний валютний фонд 
http://www.imf.org 

ЗАГАЛЬНІ РЕСУРСИ З ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
Британська асоціація слов'янських і східноєвропейських 
досліджень 
http://www.iga. 
Гарвардський університет (США) 
http://www.registrar.fas.harvard.edii/Courses/Government.html 
Європейський університет у Санкт-Петербурзі 
http://www.eu.spb.ru 
Інститут вивчення публічної політики Мічиганського 
університету (США) 
http://www.ipps.isa.umich.edu/11/ipps/ 
Кафедра політичної науки Мічиганського університету (США) 
http://polisci.isa.umich.edu 
Кафедра порівняльної політики Бергенського університету 
(Норвегія) 
http://www.svf.uib.no/sampol/ 
Кафедра політичної науки Каліфорнійського університету, Сан-
Дієго (США) 
http://polisci.ucsd.edu 
Кафедра політичної науки університету в Осло (Норвегія) 
http://www.sv.uio.no/stv/stv.htm 
Міждисциплінарний центр порівняльних досліджень 
http:/7www.iccr-international.org/ 
Міжнародний інститут державного управління (Бельгія) 
http://www.iiap.fr 
Міжуніверситетський консорціум політичних і соціальних 
досліджень 
http://www.icpsr.umich.edu/ 
Національний демократичний інститут міжнародних проблем 
(США) 
http://www.ndi.org/ 
Ресурси кафедри політичної науки Університету Ватерлоо 
(Канада) 
http://arts.nwaterloo.ca/PSCI/resources_pg4/resources4.html 
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Pecypoi кaфeдpи пoлiтичнoï нaуки Дepжaвнoгo унiвepcитeту 

Луïзiaни (США) 

http://artsci.isu.edu/poli/resources/resources.html 

Pecуpcи Амepикaнcькoï acoцiaцiï пoлiтичниx кoнcультaнтiв 

(США) 

http://politicalresources.com/ 

Pecypai Pичapдa Kiмбepa (Beликoбpитaнiя) 

http://www.psr.keele. ас .uk/ 

Pecypai кaфeдpи пoлiтичнoï нayки Стeнфopдcькoгo 

yнiвepcитeтy (США) 

http://www.stanford.edu/group/polsci/links 

Pecypcи "Green Library" Стeнфopдcькoгo yнiвepcитeтy (США) 

http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/polisci/polisci.html 

Pecypoi бiблioтeки Унiвepcитeтy Бpитaнcькoï Koлyмбiï (Kaнaдa) 

http://www.library.ubc.ca/poli/welcome.html 

Pecypcи кaфeдpи пoлiтичнoï нayки Бocтoнcькoгo yнiвepcитeтy 

(США) 

http://www.bu.edu/polisci/LINKS/pslinks.html 

Pecypoi кaфeдpи пoлiтичнoï нayки Sax^^ro Miчигaнcькoгo 

yнiвepcитeтy (США) 

http://www.wmich.edu/politics/resources/index.html 

Pecypoi бiблioтeки Авcтpaлiйcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy 

(Ka^eppa) 

http://anulib.anu.edu.au/clusters/ssh/subjects/polsci.html 

Pecypcи Євpoпeйcькoгo кoнcopцiyмy пoлiтичниx дocлiджeнь 
(Beликoбpитaнiя) 
http://www.essex.ас.uk/espr/links 
Pecypcи тeмaтичнoï мepeжi з пoлiтичнoï нayки в Євpoпeйcькoмy 
Сoюзi 
http://www.epsnet.org/links/sommaire.htm 
Pecypcи Шюли гyмaнiтapниx нayк Авcтpaлiйcькoгo 
нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy 
http://www.anu.edu.au/polsci/austpol/aust/frame.html 
Pecypcи кaфeдpи пoлiтичнoï ^ у к и Унiвepcитeтy Sax^^'i 

Bipджинiï (США) 

http:/7pslabil.polsci.wvu.edu/policyy/pscomp.html 

Pecypcи кoлeджy Ст. Mapтiнa (США) 

http://www.smpcollege.com/smp_govt 
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Ресурси кафедри політичної науки Університету Колорадо в 
Булдере (США) 
http://socsci.colorado.edii/POLSCl/RES/data.html 
Ресурси Центрального архіву емпіричних соціальних 
досліджень на сайті German Social Science Infrastructure Service 
(Німеччина) 
http://www.gesis.org/en/research/EUROLAB/resources/index.htm 
Ресурси кафедри державного управління С.-Петербурзького 
державного університету (Росія) 
http://philosophy.pu.ru/deps/poldir/resources 
Санкт-Петербурзький державний університет (Росія), проф. 
Л. Сморгунов (електронний підручник з порівняльної 
політології) 
http://philosophy.pu.ru/deps/poldir/courses/coursel 
Секція політології Американської асоціації політичної науки 
http://www.apsanet.org/about/Sections/section20. html 
Університет Міннесоти (США) 
http://www.polisci.umn.edu/courses/fall2001 
Університет Індіани в Блумінгтоні (США) 
http://www.indiana.edu 
Університет у Констанці (ФРН) 
http://www.uni-konstanz.de 
Центр вивчення прав людини Лондонської школи економіки і 
політичної науки (Великобританія) 
http://www.ise. ас .uk/depts/human-rights 
Центр вивчення демократії Каліфорнійського університету, 
Ірвін (США) 
http://www.democ.uci.edu/democ 
Центр вивчення національних виборів Мічиганського 
університету (США) 
http://www.umich.edu/~nes 
Центр вивчення Росії та Східної Європи Піттсбурзького 
університету 
http://www.ucis.pitt.edu/crees/index.html 
Центр порівняльних досліджень 
http://www.yale.edu/scr 
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