
ПАСПОРТ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

1. Назва наукової школи: Світова політика, міжнародні відносини і дипломатія. 

2. Керівник: Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України.  

3. Наукові напрями діяльності школи: (назва напряму, керівник): 

1) сучасний стан системи міжнародних відносин та політика США (Коваль І. М., доктор 

політичних наук, професор); 

2) посткомуністична трансформація та зовнішня політика країн Центральної та Східної 

Європи та Центральної Азії (Брусиловська О. І., доктор політичних наук, професор); 

3) Чорноморський регіон в системі міжнародних відносин (Глебов С. В., кандидат 

політичних наук, доцент). 

4) основні принципи й напрямки зовнішньої політики України та США (Дубовик В. В., 

кандидат політичних наук, доцент); 

5) міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході (Захарченко А. М., кандидат 

політичних наук, доцент); 

6) Україна в системі сучасних міжнародних відносин та міжнародної безпеки 

(Максименко І. В., кандидат політичних наук, доцент); 

7) ядерний чинник в світовій політиці (Сіновець П. А., кандидат політичних наук, доцент); 

8) зовнішня політика країн Латинської Америки (Вакарчук К. В., кандидат політичних 

наук, доцент); 

4. Наукова діяльність: (держбюджетна, госпдоговірна, кафедральна тематика, 

державні замовлення, гранти) 

Кафедральні тематики: «Національні інтереси в сучасній світовій політиці та 

міжнародних відносинах» 2019-2023 рр., «Глобальні, регіональні та локальні чинники 

формування сучасної системи міжнародних відносин» 2013-2017 рр., «Трансформаційні 

процеси в сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах: глобальний та 

регіональний вимір»; міжнародні гранти: «Контекстність вищої освіти як чинник 

гуманітарної безпеки мультикультурного регіону», «Контекстність освіти у прикордонних 

вищих навчальних закладах як умова особистісної, регіональної та міжнародної безпеки», 

проекту Erasmus+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське 

сполучення», Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства «Сприяння 

життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства 

(ATHENA)», Проект TEMPUS - Реформа навчальних програм JPCK «Законодавче 

забезпечення Європейської політики сусідства та належне врядування – EUNEG», 

науковий керівник – д. політ. н., професор Коваль І.М. 

 

5. Основні наукові та практичні результати фундаментальних та прикладних 

досліджень (нові, вперше отримані, мають світовий рівень, оригінальні, не мають 

аналогів) 

У рамках Наукової школи проводяться дослідження зовнішньої політики держав та 

міжнародних відносин. Наукові розвідки представників Наукової школи можуть 

прислужитися вченим, викладачам, аспірантам, практичним працівникам у сфері 

зовнішньої політики. Вони багаторазово були використані для підготовки науково-

аналітичних матеріалів для Адміністрації президента, Кабінету міністрів України, 



Міністерства закордонних справ України, органів місцевого самоврядування та інших 

державних установ. 

Особливе місце в зовнішній політиці України належить країнам Центральної та 

Східної Європи, не тільки тому, що вони мають схожий історичний досвід, але деякі 

мають ще й спільний кордон, що є надзвичайно важливим у формуванні зовнішньої 

політики та подальшому розвитку взаємин з даними країнами. Дослідження за даним 

напрямом очолює доктор політичних наук, професор Ігор Миколайович Коваль. Наукові 

доробки можуть бути основою для подальшої роботи над проблемою співробітництва 

України з країнами ЦСЄ та ПСЄ в контексті євроінтеграційної політики держави. 

Результати використовувались під час розробки нових навчальних курсів та 

удосконаленні вже існуючих. Наукові здобутки також знайшли своє застосування в 

навчальному процесі при проведенні практичних занять з курсів історії міжнародних 

відносин, теорії зовнішньої політики держав та спецкурсів «Зовнішньої політики країн 

Східної Європи після Другої світової війни», «Посткомуністичної трансформації країн 

Східної Європи». Основні висновки та рекомендації дозволяють доповнити 

дослідницький інструментарій вітчизняної політичної науки.  

Брусиловська Ольга Іллівна, доктор політичних наук, професор очолює дослідження 

за напрямом: посткомуністична трансформація та зовнішня політика країн Європи та Азії. 

Кінець ХХ ст. ознаменувався революціями в країнах Східної Європи, внаслідок яких до 

влади прийшли некомуністичні уряди. Ці події радикально змінили ситуацію на 

міжнародній арені. Зокрема, перед посткомуністичними країнами Європи постали 

історичні завдання масштабних внутрішніх і зовнішньополітичних перетворень. 

Методологічні й методичні здобутки Наукової школи за даним напрямом дослідження 

сприятимуть подальшій теоретичній розробці різноманітних варіантів порівняльно-

політологічних досліджень на посткомуністичному просторі, новим дослідженням 

міжнародних систем і глобального розвитку. Було  визначене поняття «Трансформаційні 

процеси» в сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах з точки зору сучасного 

концептуально-методологічного застосування в науково-теоретичному дискурсі та 

політичній практиці.  Висунуті та обґрунтовані ідеї й положення відкривають нові 

можливості щодо вдосконалення дослідницького інструментарію вітчизняної політології і 

загалом розвитку міждисциплінарного підходу як новітньої тенденції в сучасних 

соціальних науках. Висновки та узагальнення, яких дійшли науковці, можуть суттєво 

вплинути на коригування існуючих оцінок чинників та взаємозв’язків складових частин 

посткомуністичних трансформацій, на основі яких формується внутрішня та зовнішня 

політика України. Було встановлено, що процес демократизації є основним міжнародним 

процесом, який має усі риси трансформаційних змін на рівні тих країн, які вийшли в нову 

постбіполярну епоху з лав тоталітарних та авторитарних режимів. Сукупність таких країн 

охоплює цілі регіони, включно з геополітичними якостями. Так, це колишні соціалістичні 

країни Східної Європи, пострадянські країни простору СНД, Балканські країни пост 

югославського розподілу, країни Близького Сходу, Далекого Сходу, Латинської Америки. 

Саме процес демократизації має двосторонню природу розповсюдження: це й 

регіональний процес, й глобальний, який є суттю глобалізації в сучасних умовах. Втім, 

був проаналізований внутрішньополітичний, та зовнішньополітичний досвід країн 

Західної Європи, таких, як  Великобританія, Франція та Німеччина. Результати наукового 

дослідження використано в нормативному курсі «Системна трансформація країн Східної 

Європи» напряму підготовки спеціальності «Міжнародні відносини» для вищих освітніх 



закладів та «Системна трансформація країн Європи та Азії», що був впроваджений на 

магістерському рівні за освітньо-професійною програмою «міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». Крім того, результати дослідження 

впроваджено при розробці навчальних і робочих програм авторського курсу «Зовнішня 

політика країн Східної Європи», а також дисциплін «Зовнішня політика країн Західної 

Європи», «Зовнішня політика США», «Теорія міжнародних відносин», «Історія 

міжнародних відносин». 

Глебов Сергій Володимирович очолює дослідження за напрямом регіональні студії, 

зокрема у Чорноморському регіоні. У своїх доробках науковці дійшли  висновку, що 

Чорноморський регіон став найбільш небезпечним європейським регіоном. Військова 

агресія РФ проти України провокує погіршення безпекової ситуації й в інших регіонах, 

зокрема в Балтійському. В цьому контексті він разом з О.І. Брусиловською, П.А. Сіновець 

та І.В. Максименко взяли участь у міжнародному проекті ЄС Erasmus+ «Переосмислення 

регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське сполучення». Протистояння ескалації 

напруги може бути більш успішним в разі об’єднання країн Балто-Чорноморського 

простору навколо демократичних цінностей. Це надасть змогу впроваджувати в життя 

спільні концепції військової, гуманітарної та інформаційної безпеки. Вони повинні мати 

на меті мінімізацію залежності окремих країн Балто-Чорноморського прикордоння з 

Росією від провокаційних дій Москви щодо підриву європейської єдності як в напряму 

збереження економічних санкцій, так й щодо політичної підтримки України. Особливо 

важливе значення для країн Чорноморського та Балтійського регіонів може зіграти 

скоординована стратегія щодо впровадження спільного механізму забезпечення 

енергетичної безпеки. Така стратегія повинна реалізовуватися в напряму зменшення 

енергетичної залежності від Росії з перспективою ізоляції Москви від енергетичних ринків 

країн Балто-Чорноморського об’єднання. Це може бути як диверсифікація джерел 

постачання вуглеводородів, так й впровадження альтернативних видів джерел 

енергоресурсів. Особливу роль в запровадженні спільного порядку денного повинні грати 

ЄС та НАТО. Саме країни-члени цих організацій мали би виконувати модеруючу роль в 

процесі формування міжрегіонального  порядку денного. З іншого боку, співпраця країн 

обох регіонів не повинна виконувати ексклюзивну функцію, але працювати на благо усіх 

зацікавлених сторін без ідентифікації координації своїх зусиль як «антиросійська» 

зокрема. Основні ідеї та висунуті гіпотези були неодноразова представлені на 

міжнародних конференціях та інших науково-дослідних заходах, зокрема при залучені 

науковців з інших науково-дослідних устав та закладів вищої освіти. Оскільки тема 

дослідження актуальна та динамічна, результати також були втіленні в підготовці 

магістерської програми за спеціальністю: «міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», а саме співробітниками кафедри було розроблено ряд авторських 

курсів: «Зовнішня політика та політика безпеки в Балто-Чорноморському регіоні», «ЄС та 

Балто-Чорноморський регіон», «Глобальні актори в Балто-Чорноморському регіоні», 

«Регіоналізм в Балто-Чорноморському регіоні». 

Україна та США продовжують працювати у форматі стратегічного партнерства, яке 

виявляє себе у різних сферах, від політичної й до безпекової. Україна не посідає вищих 

позицій у переліку американських пріоритетів, але їй все ж таки приділяється чимала 

увага. Ця увага помітно зросла з часів початку російської агресії проти України у 2014 

році. З боку України відносини із США завжди були одним з пріоритетів. Але співпраця у 

останні 5 років набула особливої важливості. Україна щорічно отримує допомогу у сфері 



безпеки від США, розмір якої уже перевищує 1 мільярд доларів, включаючи летальну 

зброю. Важливою сферою співпраці є допомога Україні у просуванні реформ та боротьбі з 

корупцією.  Враховуючи все вище зазначене важко переоцінити актуальність дослідження 

за напрямом очолюваним Дубовиком Володимиром Алімовичем, кандидатом політичних 

наук, доцентом. Практичне значення результатів роботи полягає у наступних аспектах: 

використання досвіду зовнішньої політики США для України як держави, розташованої 

на межі цивілізаційних систем; покращення відносин України з США на основі зближення 

ціннісних орієнтирів та розуміння їх ролі в міжнародній системі; розуміння можливих 

зовнішньополітичних стратегій США, що дає змогу прогнозувати їхні подальші дії; 

удосконалення зовнішньополітичної стратегії України відповідно до законів міжнародної 

системи та розуміння ролі України в цій системі; розробка навчальних курсів з 

проблематики зовнішньої політики США, регіональних студій, історії міжнародних 

відносин. 

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході десятиліттями 

залишаються в центрі уваги політологів-міжнародників. В рамках Наукової школи даний 

напрям очолює кандидат політичних наук, доцент Захарченко Алла Миколаївна. В межах 

цього регіонального напрямку досліджувалися внутрішньополітичні процеси в країнах 

Близького та Середнього Сходу, особливості їхньої зовнішньої політики, а також основні 

вузли регіональних протиріч. Зокрема: проаналізовано сучасну динаміку сирійської кризи, 

а також залучення до її врегулювання провідних світових акторів: США, ЄС, Росії та 

Китаю; досліджено роль недержавних акторів  - «Ісламської держави», «Хизбалли» та 

ХАМАСУ - в конфліктах на Близькому та Середньому Сході; проаналізовано еволюцію 

стратегії Ізраїлю в контексті найбільш актуальних проблем регіональної безпеки; 

виявлено основні тенденції розвитку арабських країн, в яких відбулась зміна режиму 

внаслідок революційних подій 2011 р.: (Єгипет, Туніс, Ємен, Лівія); проаналізовано 

особливості зовнішньої політики найбільш впливових близькосхідних акторів: 

Саудівської Аравії, Ірану, Туреччини. Результати досліджень були використані при 

викладанні курсів «Історія країн Азії та Африки», «Проблеми регіональної безпеки 

Близького та Середнього Сходу. Було розроблено та впроваджено курс «Ісламський 

фактор в світовій політиці» для освітньо-професійної програми «міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» за магістерським рівнем. Практичне значення 

отриманих результатів також визначається й тим, що основні положення і висновки 

дослідження можуть бути використані у науково-дослідній та прикладній сферах. 

Теоретичні напрацювання даного дослідження можуть стати основою для подальших 

наукових розробок, зокрема, щодо ефективності миротворчих зусиль, а також аналізу 

конкретних конфліктів, базуючись на запропонованих теоретичних засадах. Основні 

висновки та рекомендації можуть бути використані в процесі здійснення політики 

України щодо врегулювання міжнародних конфліктів, при розробці мирних планів або 

висуненні інших миротворчих ініціатив, що є для країни досить актуальним на даному 

етапі.  

Максименко Ірина Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент, очолює 

дослідження за напрямом: «Україна в системі сучасних міжнародних відносин та 

міжнародної безпеки». Дослідники відзначають, що Україна традиційно приділяє значну 

увагу питанню посилення міжнародної безпеки шляхом участі та співробітництва з 

міжнародними організаціями, а також через двосторонні контакти. Серед пріоритетів 

визначено діяльність України в рамках ООН та ОБСЄ, безпекове та оборонне 



співробітництво з НАТО та ЄС, а також розширення взаємодії у зазначених питаннях з 

країнами, що визначені як стратегічні партнери української держави. Сучасні тенденції 

трансформації глобальної системи міжнародних відносин, зокрема формування 

багатополярного світу, загострення конкурентних відносин між основними «центрами 

сили» (США, Росією, ЄС, Китаєм), повернення фактору сили у світову політику та 

міжнародні відносини, застосування «гібридних» інструментів для захисту національних 

інтересів – все це безпосередньо впливає на національну безпеку України. Водночас 

ситуація, яка склалася навколо України внаслідок агресії з боку Росії, що призвела до 

анексії Криму та виникнення нового збройного конфлікту на території Європи, визначає 

міжнародну ситуацію протягом останніх років. Нові умови вимагають від України 

виробити нову стратегію національної безпеки та зовнішньої політики, формування нової 

системи відносин з впливовими центрами сили та сусідніми країнами для посилення 

власної безпеки. Спираючись на результати проведеної роботи констатуємо, що зовнішня 

політика України у попередній період не сприяла посиленню національної безпеки, 

інтеграції України у систему європейської та євроатлантичної безпеки. Водночас створено 

низку важливих механізмів для подальшого співробітництва в сфері безпеки та оборони. 

Однак подальшого аналізу потребують процеси, які визначають наявні та майбутні зміни 

у геополітичному протистоянні впливових акторів та які можуть привести до появи нових 

загроз національних інтересів України на регіональному та глобальному рівнях. Були 

досліджені геополітичні, економічні та внутрішньополітичні складові, що формують 

зовнішньополітичну стратегію України в рамках трансформаційних процесів 

регіонального та глобального рівня. Результати роботи впроваджені в наукових 

дослідженнях сучасної зовнішньої політики України, її діяльності на міжнародній арені в 

сфері безпеки та оборони, а також в учбових курсах «Зовнішня політика України» та 

«Україна в системі міжнародної безпеки», які викладаються для студентів відділення 

міжнародних відносин на бакалаврському та магістерському рівнях. 

Значення ядерної зброї в сучасних міжнародних відносинах дуже велике, дослідження 

за даною проблематикою також представлені в рамках Наукової школи, даний напрям 

очолює кандидат політичних наук, доцент Сіновець Поліна Андріївна. Практичне 

застосування результатів досліджень є дуже актуальним, навіть для України, яка не є 

ядерною державою. З одного боку, близькість з Росією, яка є найбільшою ядерною 

державою і, отже, постійно використовує ядерну зброю, як інструмент тиску на 

міжнародну спільноту, в тому числі, і протягом так званої «кризи навколо України». З 

іншого, західним сусідом України є НАТО, що є ядерним альянсом, тож розуміння 

використання ядерного фактору у політиці ключових сусідів України вкрай важливо для 

нашої держави. Крім того, не варто забувати: Україна виступає правонаступницею 

Радянського Союзу і у 1990-х позбулась третього за розміром у світі ядерного арсеналу, 

все ж таки залишаючись учасником крупних договорів по контролю над озброєннями 

(СНВ-1, РСМД). Тобто, для сучасних українських фахівців в галузі міжнародної безпеки є 

нагальним розуміти риторику «ядерних стосунків» між найпотужнішими гравцями світу. 

Для сприяння розуміння цього на кафедрі МВ вже протягом майже десятиліття 

функціонує Студентський науковий семінар з міжнародної безпеки та ядерного 

нерозповсюдження, а також кожного року з 2009 р. організуються літні школи з питань 

контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Результати наукової роботи за даним 

напрямом використовуються для розробки, удосконалення та впровадження авторських 



курсів, наприклад в магістратурі викладаються наступні: «Ядерний чинник у глобальній 

політиці» та «Ядерне нерозповсюдження та роззброєння у сучасному світі». 

Одним з перспективних напрямів дослідження в рамках Наукової школи можна 

безперечно вважати вивчення зовнішньої політики країн Латинської Америки, що очолює 

Вакарчук Катерина Василівна, кандидат політичних наук, доцент. Країни Латинської 

Америки посідають відчутне місце в системі сучасних міжнародних відносин й поступово 

перетворюються із об’єкту міжнародних відносин на досить впливовий суб’єкт. На основі 

досліджень в рамках Наукової школи можна сформувати комплексне уявлення про участь 

країн Латинської у міжнародній політиці, геополітичних процесах, та їх включення і роль 

у формуванні сучасних стратегій, позицій, курсів провідних держав щодо вирішення 

питань глобальної політики. Розкриття специфіки цього регіону, показує особливості і 

фактори, які впливають на формування зовнішньої політики країн Латинської Америки. 

Доробки Наукової школи за даним напрямом стали основою для розробки спецкурсів як 

для бакалаврату за напрямом «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», так і для магістратури за спеціальністю «міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  

 

6. Представники школи: 

Всього                                  – 15 

в т.ч. акад., чл.-кор.            – 0 

д-р наук, проф                     – 2 

канд. наук., доц. (ст.н.с.)    – 13 

 

7.  Публікації: (за 5 років) 

монографії – 5 

підручники - 6;  

навчальні посібники - 3;  

навчально-методична література - 9;  

статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 16;  

статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України - 20;  

інші публікації – 33;  

тези наукових доповідей – 23. 

 

8. Підготовлено наукових кадрів у системі вищої освіти: (захищено кандидатських, 

докторських дисертацій, магістерських робіт). 

Кандидатські дисертації: 

- Баканова А. О. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 76.051.03 в ЧНУ імені Юрія Федьковича. «Вплив Європейського Союзу і 

Російської Федерації на зовнішню політику держав «Нової Східної Європи». Науковий 

керівник - доктор політичних наук, професор І. М. Коваль. 

- Буза (Паюк) К. А. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 26.001.29 в КНУ імені Тараса Шевченка. «Зовнішня політика Турецької 

Республіки у контексті внутрішніх та зовнішніх взаємовпливів». Науковий керівник - 

доктор політичних наук, професор Брусиловська О. І. 

- Гергієва В. О. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 26.001.29 в КНУ імені Тараса Шевченка. «Політика ядерного 



нерозповсюдження США: кейси Ірану та Північної Кореї». Науковий керівник - кандидат 

політичних наук, доцент Сіновець П. А. 

- Левицька-Доба Є. О. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 76.051.03 в ЧНУ імені Юрія Федьковича. «Політика США та КНР в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні». Науковий керівник - доктор політичних наук, професор І. М. 

Коваль. 

- Мельник Т. А. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 26.001.29 в КНУ імені Тараса Шевченка. «Ядерне стримування в 

Євроатлантичній системі безпеки». Науковий керівник - доктор політичних наук, 

професор І. М. Коваль. 

- Цеховалова А. О. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Д 76.051.03 в ЧНУ імені Юрія Федьковича. «Гуманітарна інтервенція в Лівії: 

міжнародні виміри». Науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Сіновець П. 

А. Доктора філософії: 

- Геба Г. І. 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.010 Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. «Дезінтеграційні процеси в ЄС: Політичні та безпекові виміри». Науковий 

керівник - кандидат політичних наук, доцент Глебов С. В. 

- Ніколаєва Д. О. 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.009 Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. «Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення 

та практична реалізація». Науковий керівник - доктор політичних наук, професор І. М. 

Коваль. 

- Пашаєва К. Ф. 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.008 Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. «Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу». Науковий 

керівник - доктор політичних наук, професор Брусиловська О. І. 

 

9. Проведено конференцій, семінарів, інших заходів (вказати рівень проведеного заходу 

– міжнародний, український, регіональний, університетський) 

1) Міжнародна науково-практична онлайн-конференції  «Чорноморський регіон у 

світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього», у рамках проекту Еразмус+ 

(Одеса, 15 жовтня 2020 р.). 

2)  ДубовикВ.А. Участь у статусі лектора у Зимовій Школі “Between the baltic and the 

black seas: the patch- and networks of new regionalisms and neighborhoods”, Кяярікю, 

Естонія, 9-15.02.2020. 

3) Міжнародна літня школа «Контроль над озброєнням та нерозповсюдження: світові та 

регіональні тенденції 2021». Одеський центр освітянських програм з питань 

нерозповсюдження, ФМВПС, ОНУ імені І.І. Мечникова, 25-29 серпня 2021, 20 учасників 

(Україна, Швеція, Франція, Велика Британія, США, Туреччина, Бельгія, Польща, 

Норвегія, Німеччина). 

4) Міжнародна конференція «Контроль над озброєнням та нерозповсюдження: світові та 

регіональні тенденції 2021». Одеський центр освітянських програм з питань 

нерозповсюдження, ФМВПС, ОНУ імені І.І. Мечникова, 15-16 жовтня 2021, 12 учасників 

(Україна, Франція, Велика Британія , США, Туреччина, Бельгія, Німеччина). 



5) 2-а міжнародна електронна конференція «Світ в епоху пандемії та пост-пандемічний 

період» 22-23.04.2021, Еразмус+ Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-

Чорноморське об’єднання. 

6) Регіональна літня школа «Сучасні виклики міжнародній інформаційній та 

Кібербезпеці», кафедра міжнародних відносин, ФМВПС, ОНУ імені І.І. Мечникова, 33 

учасника.  

7) Міжнародний семінар «Europeanization, enlargement process, and partnership: political 

dynamics and decision-making», ОНУ імені І.І. Мечникова, Університет Тарту, Інститут 

політичних досліджень імені Йохана Скітта (Естонія) (вересень 2021). 

8) Міжнародна е-конференція для молодих дослідників “Політика та зміни в 

Центрально-Східній Європі”, ОНУ імені І.І. Мечникова (співорганізвтор), Університет 

Адама Міцкевича (Польща) 16 учасників (червень 2021).  

9) IV наукова міжнародна конференція «Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку» ОНУ імені І.І. Мечникова, 24 учасника (червень 2021). 

10) Круглий стіл «Акторність ЄС в часи COVID-19 та політика щодо сусідів», Erasmus+ 

Jean Monnet Project ENACTED. – Одеса, 2021 

11) Брусиловська О.І.: 

- Провела лекції та семінари з курсу «Politics and Change in Central and Eastern Europe» (30 

год. лекцій + 30 год. семінарів) для бакалаврів 3 курсу Університету імені Адама 

Міцкевича (Познань) у весняному семестрі. 

- Провела відкриту лекцію для студентів та аспірантів Катанійського університету (Італія) 

на тему «Громадянське суспільство в Україні: особливості та проблеми» (24 листопада 

2021 р.). 

 

10. Науково-редакційна діяльність: (видано періодичних видань, членство у 

редколегіях журналів, досвід наукової експертизи у якості експертів) 

Коваль І. М. - експертна рада з філософських, політичних та соціологічних наук 

департаменту акредитації кадрів МОН України; спеціалізована вчена рада Д 41.086.02 при 

Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Брусиловська О. І. - спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 при ОНУ імені І.І. Мечникова; 

спеціалізована вчена рада К 38.053.01 Чорноморського національного університету ім. 

Петра Могили (м. Миколаїв); спеціалізована вчена рада Д 41.086.02 при Національному 

університеті «Одеська юридична академія». 

Брусиловська О.І.: науковий редактор наукового журналу «Міжнародні та політичні 

дослідження» (ISSN 2707-5206, Одеса, Україна), член редколегії наукового журналу 

«Політичне життя» (ISSN 2519-2949, Вінниця, Україна) та електронного наукового 

журналу «Риторика та комунікації» (ISSN 1314-4464, Софія, Болгарія). 

Дубовик В.А.: входить до складу редакційної колегії наступних видань: “Стратегічна 

Панорама” (Національний Інститут Стратегічних Досліджень), “Problems of Post- 

Communism”, “Міжнародні та політичні дослідження” (факультет МВПС ОНУ імені І.І. 

Мечникова). Участь у спеціалізованих вчених радах за спеціальністю 052 «Політологія». 

Максименко І.В.: редактор наукового журналу «Міжнародні та політичні дослідження» 

(ISSN 2707-5206, Одеса, Україна). Участь у спеціалізованих вчених радах за 

спеціальністю 052 «Політологія». 



Сіновець П.А.: редактор наукового журналу «Міжнародні та політичні дослідження» (ISSN 

2707-5206, Одеса, Україна). Участь у спеціалізованих вчених радах за спеціальністю 052 

«Політологія». 

Вакарчук К.В. є співробітницею Незалежного аналітичного центру геополітичних 

досліджень Борисфен Інтел як спеціалістка з латиноамериканських проблем. 

Дубовик В.А.: рецензія для “Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society”.  

Сніговська О.: науково-методична експертиза підручників «Новогрецька мова» для 4 класу 

загальноосвітніх шкіл, поданих за конкурсом МОН України. 

 

11.Представники наукової школи є членами вітчизняних та зарубіжних наукових 

товариств: 

1) Брусиловська О.І.: Клуб випускників Східної школи (Варшавський університет, 2001), 

Європейська асоціація міжнародних досліджень (EISA, 2013), Українська асоціація 

європейських досліджень (UESA, 2019), Асоціація міжнародних студій (ISA, 2019), 

Асоціація політичних досліджень (PSA, 2020), DiscourseNet (2020). Eastern and South- 

Eastern Europe Fanel Network (2021). 

2) Глебов В.В.: Американська рада з міжнародної освіти: ASTR / ACCELS (осінь 1999). 

Центр російських і євразійських студій, Інститут міжнародних досліджень ім. Монтерея 

(1999). Стипендіат програми Фулбрайта, кафедра політології та географії, Університет 

Старого Домініона, Норфолк, США (1996). Американська асоціація сприяння розвитку 

слов'янських студій, Кембридж, штат Массачусетс (1996). Міжнародна асоціація 

досліджень, США (1994). Атлантична рада України (м. Київ, Україна). 

3) Коваль І.М.: Українська асоціація політичних наук (1987), International Researches 

Association of CIS (1992), Асоціація міжнародних досліджень (США, 1993), Американська 

асоціація поглиблених слов’янських досліджень (США, 1994). Член-кореспондент 

Української академії політичних наук (2009). Член Спілки ректорів України. Член Колегії 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Член Експертної 

ради ДАК України з філософських, політичних і соціальних наук. 

4) Дубовик В.А.: ISA (Асоціація міжнародних досліджень), CEEISA (Асоціація міжнародних 

досліджень Центральної і Східної Європи), ECPR (Європейського консорціуму 

політичних досліджень) SGIR (Постійної групи з міжнародних відносин), PONARS-

Євразія (Нові підходи до дослідження та безпеки Євразії). 

5) Сіновець П.А.: PONARS Eurasia (Нові підходи до дослідження та безпеки у Євразії, 2001); 

Жінки в міжнародній безпеці (WIIS, 2000), Міжнародна спільнота освіти з ядерної безпеки 

(INSEN, 2014). 

6) Захарченко А.М.: член Асоціації ізраїльських досліджень (AIS), Асоціації «Жінки в 

міжнародній безпеці» (WIIS), Української асоціація сходознавства, Асоціації 

американських досліджень в Україні. 

7) Вакарчук К.В. член Української Асоціації Американістики, EISA (European International 

Studies Association), Асоціація ібероамериканського світу.  

8) Кузьмин Д. В.: член Асоціації міжнародних досліджень, Центрально-східноєвропейської 

асоціації міжнародних досліджень. 

9) Мігдальський Д. І. Всесвітня Організація Сьоріндзі Кемпо, Всеукраїнська асоціація 

викладачів японської мови, голова південного регіонального відділення. 

10) Велика О.В. Всеукраїнська асоціація викладачів японської мови. 

 




