
Назва дисципліни  
«Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

відносини країн пострадянського простору» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Онацький М.Ю., (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія України», 

«Країнознавство», «Основи наукових досліджень», «Історія 

політичних вчень», «Історія міжнародних відносин» 

Опис 

Мета дисципліни.  

Мета дисципліни передбачає комплексне вивчення 

студентами особливостей зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних відносин на пострадянському 

просторі, ознайомлення зі специфікою геополітичного 

положення пострадянських республік, з’ясування 

економічної ролі Балтійського, Закавказького, 

Центральноазіатського  регіонів та їхнього значення в 

системі міжнародних відносин, формування уявлення 

відносно процесів, що відбуваються на пострадянському 

просторі.  

 

Очікувані результати навчання.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

мають отримати знання щодо особливостей 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних відносин 

на пострадянському просторі, сформувати уявлення про 

місце і роль нових незалежних держав у світовій економіці 

та геополітиці, чинниках, що визначають 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні міждержавні 

стосунки на пострадянському просторі. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 13 (тринадцять) тем, які вивчаються протягом 

120 годин з яких 48 годин аудиторних занять (32 год. – 

лекції, 16 год. – семінарські заняття) та 72 години 

самостійної підготовки.  

 

 Тема № 1. СНД: причини створення, структура, 

діяльність. (Лекцій – 2 год.)  

Тема № 2. Трансформація зовнішньополітичного 

курсу Російської Федерації в пострадянський період. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 3. Формування альтернативних 



інтеграційних утворень на пострадянському просторі. 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

  

 Тема № 4. Геополітичне становище Білорусії та 

зовнішньополітичний курс республіки в умовах 

незалежності. (Лекцій – 2 год.) 

 Тема № 5. Республіка Молдова: зовнішньополітичні 

та зовнішньоекономічні пріоритети. (Лекцій – 2 год. Сем. 

–2 год.) 

       Тема № 6. Євроінтеграційні процеси в країнах 

Балтії. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 7. Закавказзя та його роль у системі 

міжнародних відносин.  (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.)  

Тема № 8. Центральна Азія – економічна роль 

регіону в світовій геополітиці.  (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 

год.)  

Тема № 9. Казахстан – основні вектори зовнішньої 

політики. (Лекцій – 2 год.)  

Тема № 10. Геополітична роль та 

зовнішньополітичний курс Узбекистану в умовах 

незалежності. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 11. Таджикистан: особливості 

міжнародного співробітництва в 1990-х – на початку 

2000-х рр. (Лекцій – 2 год.) 

Тема № 12. Киргизстан – зовнішні пріоритети 

країни в пострадянський період. (Лекцій – 2 год.) 

Тема № 13. Туркменістан: зовнішньополітична 

концепція та економічне співробітництво в період 

незалежності. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточне оцінювання студентів (індивідуальне та групове 

опитування, самостійні роботи, самоконтроль); форма 

підсумкового контролю – іспит.  

 

Мова викладання українська 

  

 


