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1. Навчальний контент: 

Розділ 1. Формування нових інтеграційних проектів на пострадянському просторі 

 

Тема 1.  

Розпад СРСР та створення Співдружності Незалежних Держав. 

  Розпад СРСР та його наслідки. Особливості розвитку міжнародних відносин на 

пострадянському просторі. Особливості соціально-економічної та політичної моделі 

пострадянських республік. Місце пострадянських країн у сучасних міжнародних 

відносинах. Створення СНД: причини, структура, інституційно-правові засади, еволюція. 

Формування альтернативних інтеграційних проектів на пострадянському просторі. 

 

 Тема 2. 

Євроазійське економічне співтовариство та Митний союз:  особливості 

фунуціонування. 

 Спроби інституційних перетворень в рамках СНД та їх наслідки. Міжнародні 

інтеграційні проекти на пострадянському просторі. Євроазійське економічне 

співтовариство: спроби лібералізації зовнішньої торгівлі та їх наслідки. Митний союз: 

причини створення, сутність проекту, основні учасники.  

 

Тема 3. 

         Шанхайська Організація Співробітництва та її діяльність.  

Шанхайська Організація Співробітництва: причини створення, мета та завдання 

організації. Структура та інституційно-правові засади функціонування ШОС. Механізми 

прийняття рішень в ШОС. Шанхайська Організація Співробітництва: проблеми та 

перспективи розвитку. 

 

Тема 4.  

Інтеграційні процеси в країнах Балтії та їх наслідки для Прибалтійських 

республік. 

Країни Балтії: цивілізаційні засади євроінтеграційного курсу. Євро-інтеграційні 

процеси в Прибалтійських республіках у пострадянський період. Особливості соціально-

економічної модернізації в Литві, Латвії та Естонії та спроби створення єдиного 

економічного простору в регіоні. Вступ до ЄС і НАТО та їх наслідки для Прибалтійських 

країн. 

 

Розділ 2. Військово-політичні конфлікти та особливості військово-політичного 

співробітництва на пострадянському просторі 

 

  Тема 5. 

Проблема безпеки та військово-політична взаємодія пострадянських країн. 

Відносини у сфері безпеки та військово-політичне співробітництво на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. Військово-політичне співробітництво в 

рамках СНД. Проблема існування російських військових об’єктів на території країн 

пострадянського простору. ОДКБ: причини створення та основні завдання. 

Тема 6.   

Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі та спроби їх 

врегулювання. 

 Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі та причини їх 

виникнення. Заморожені конфлікти та проблема невизнаних республік. Конфлікт у 



Нагорному Карабаху: причини, перебіг, наслідки. Військово-політичні конфлікти в 

Абхазії та Південній Осетії та спроби їх вирішення. Придністровський конфлікт та 

проблема етнічних меншин у Молдові. Зони етнічного протистояння в Центральній Азії. 

Військові, політичні та дипломатичні механізми врегулювання збройних конфліктів та їх 

ефективність. 

 

 

Розділ 3. Регіональні особливості розвитку міжнародних відносин на 

пострадянському просторі та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних 

держав. 

Тема 7. 

 Роль і місце пострадянських країн Східної Європи  в сучасних міжнародних 

відносинах. 

Трансформація зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у 

пострадянський період. Геополітична роль Росії в Євразії. Україна в системі міжнародних 

відносин на пострадянському просторі. Геополітичне становище Білорусії  та 

зовнішньополітичний курс республіки в умовах незалежності. Республіка Молдова – 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети.  

Тема 8.  

Центральна Азія – економічна та політична роль регіону в світовій 

геополітиці. 

Центральна Азія: економічне значення регіону. Міжнародні інтеграційні проекти та 

спроба їх реалізації в Центральній Азії. Провідні країни Центральної Азії та основні 

протиріччя між ними. Проблема кордонів у Центральній Азії та спроба її вирішення. 

Гідроресурси як дипломатична зброя регіональних еліт.  

Основні вектори зовнішньої політики Казахстану в пострадянський період. 

Геополітична роль та зовнішньополітичний курс Узбекистану в умовах незалежності. 

Особливості міжнародного співробітництва Таджикистану в 1990-х – на початку                

2000-х рр. Киргизстан – зовнішні пріоритети країни в пострадянський період. 

Туркменістан: зовнішньополітична концепція та економічне співробітництво в період 

незалежності. 

 

Тема 9.  

Закавказзя та його роль у системі міжнародних відносин. 

Стратегічне та геополітичне значення Закавказзя. Закавказький регіон та 

формування транзитних маршрутів енергоносіїв до Європи. Особливості 

зовнішньополітичного курсу Вірменії. Азербайджан: основні вектори зовнішньої політики 

країни. Трансформація зовнішньополітичного курсу Грузії в пострадянський період. 

Інтеграційні проекти Грузії. 

 

     Тема 10. 

Позарегіональні актори на пострадянському просторі. 

 КНР як економічний та геополітичний фактор на пострадянському просторі. 

Туреччина: регіональний центр впливу в Закавказзі та у Центральній Азії. Ісламська 

Республіка Іран як позарегіональний актор на пострадянському просторі. Зміцнення 

економічних позицій Європейського Союзу в пострадянських країнах. США та країни 

пострадянського простору. 
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9.  Лоссовський І.Є. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південо-Східної Азії: 

малайзійський акцент // Зовнішні справи. 2011. №10, №11-12.  

10. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпенко, В.С. Булкін, М.А. 

Дудченко та ін. К.: Знання України, 2004. 304 с. 

11. Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посібн. К.: Знаня, 2013. 677 с.  

 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Сайти дипломатичних місій пострадянських країн, акредитованих в Україні 

2. Сайти наукових видань, які займаються вивченням проблем пострадянських країн. 

3. www. meria.idc.il / journal сайт Інтернет-видання Мерія, матеріали якого присвячені 

країнам Близького Сходу, Центральної Азії та Закавказя  

4. http://svit.ukrinform.ua/ Країни світу сайт, присвячений країнам світу на веб-порталі 

Українського національного інформаційного агентства (Укрінформ).  

 

2. Плани практичних(семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи: 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Розпад СРСР та формування Співдружності Незалежних Держав 

1. Розпад СРСР та його міжнародні наслідки. 

2. Особливості розвитку міжнародних відносин на пострадянському просторі. 

3. Створення СНД: причини, структура, інституційно-правові засади, еволюція.  

4. Формування альтернативних інтеграційних проектів на пострадянському 

     просторі. 

2,3 

 

Євразійське економічне співтовариство та Митний союз: особливості 

фунуціонування. Шанхайська Організація Співробітництва 

1. Євразійське економічне співтовариство: спроби лібералізації зовнішньої 

торгівлі та їх наслідки.  

2. Митний союз: причини створення, сутність проекту, основні учасники. 

3. Шанхайська Організація Співробітництва: причини створення, мета та 

завдання організації.  

4. Шанхайська Організація Співробітництва: проблеми та перспективи розвитку. 

4,5 Інтеграційні процеси в країнах Балтії та їх наслідки. 

Проблема безпеки та військово-політична взаємодія пострадянських країн 

 

1. Відносини у сфері безпеки та військово-політичне співробітництво на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. 

2. Військово-політичне співробітництво в рамках СНД.  

3. Проблема ядерного роззброєння та його наслідки.  

4. ОДКБ: причини створення та основні завдання. 

5. Євроінтеграційні процеси в Прибалтійських республіках у пострадянський 

період.  

6. Особливості соціально-економічної модернізації в Литві, Латвії та Естонії та 

спроби створення єдиного економічного простору в регіоні.  

7. Вступ до ЄС і НАТО та їх наслідки для Прибалтійських країн. 

8. Політичні еліти країн Балтії та їх роль в процесі європейської модернізації 



 

 

 

прибалтійських республік. 

 6 Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі та спроби 

їх врегулювання 

 

1. Військово-політичні конфлікти та механізми їх врегулювання. 

2. Конфлікт у Нагорному Карабаху: причини, перебіг, наслідки. 

3. Грузино-абхазький конфлікт – причини, перебіг, наслідки. 

4. Військово-політичний конфлікт у Південній Осетії та його наслідки. 

5. Конфлікт у Придністров’ї та спроби його подолання 

7 
Роль і місце пострадянських країн Східної Європи в сучасних міжнародних 

відносинах 

 

1. Трансформація зовнішньополітичного курсу Російської Федерації в 

пострадянський період. 

2. Україна в системі міжнародних відносин на пострадянському просторі. 

3. Геополітичне становище Білорусії та зовнішньополітичний курс 

республіки в умовах незалежності.  

4. Республіка Молдова – зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

пріоритети.  

8 Центральна Азія – економічна та політична роль регіону в світовій 

геополітиці 

 

1. Центральна Азія: економічне значення регіону. 

2. Проблема кордонів у Центральній Азії та спроба її вирішення.  

3. Гідроресурси як дипломатична зброя регіональних еліт.  

4. Основні вектори зовнішньої політики Казахстану в пострадянський період.  

5. Геополітична роль та зовнішньополітичний курс Узбекистану в умовах 

незалежності.  

6. Особливості міжнародного співробітництва Таджикистану в 1990-х – на 

початку 2000-х рр. 

7. Туркменістан: зовнішньополітична концепція та економічне співробітництво 

в період незалежності. 

9 Закавказзя та його роль у системі міжнародних відносин 

 

1. Закавказзя: роль та стратегічне значення регіону. 

2. Трансформація зовнішньополітичного курсу Грузії за часів президенства  

М. Саакашвілі.  

3. Особливості зовнішньополітичної взаємодії та зовнішньоекономічного 

співробітництва Вірменії в пострадянський період. 

4. Основні вектори зовнішньої політки Азербайджану в 1990-х рр. та на початку 

ХХІ ст. 

10 Позарегіональні актори на пострадянському просторі 

 
1. США та пострадянські країни: еволюція зовнішньополітичного курсу.  

2. КНР як економічний та геополітичний фактор на пострадянському просторі. 

3. Пріоритети та напрямки економічної політики Японія та Південної Кореї на       

     пострадянському просторі. 

4. Туреччина: регіональний центр впливу в Закавказзі та у Центральній Азії. 

5. Зміцнення економічних позицій Європейського Союзу в пострадянських     

     країнах. 



Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи 

 

1 

Підготовка до усного опитування з теми «Розпад СРСР та формування 

Співдружності Незалежних Держав» з наступних питань: Розпад СРСР та його 

наслідки. Місце пострадянських країн у сучасних міжнародних відносинах. 

Створення СНД: причини, структура, інституційно-правові засади, еволюція. 

 

 

 

2,3 

Підготовка до усного опитування з тем «Євразійське економічне 

співтовариство та Митний союз:  особливості фунуціонування»  та 

«Шанхайська Організація Співробітництва» з наступних питань: Міжнародні 

інтеграційні проекти на пострадянському просторі. Євразійське економічне 

співтовариство: спроби лібералізації зовнішньої торгівлі та їх наслідки. 

Митний союз: причини створення, сутність проекту, основні учасники. 

Шанхайська Організація Співробітництва: причини, мета, завдання. Структура 

та інституційно-правові засади функціонування ШОС. ШОС: проблеми та 

перспективи розвитку. Шанхайська Організація Співробітництва: механізми 

прийняття рішень. 

 

 

 

 

4,5 

Підготовка до усного опитування з теми «Інтеграційні процеси в країнах 

Балтії та їх наслідки для Прибалтійських республік. Проблема безпеки та 

військово-політична взаємодія пострадянських країн» з наступних питань: 

Євроінтеграційні процеси в Прибалтійських республіках у пострадянський 

період. Спроби створення єдиного економічного простору в регіоні. 

Відносини у сфері безпеки та військово-політичне співробітництво на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. Військово-політичне 

співробітництво в рамках СНД. Проблема існування російських військових 

об’єктів на території країн пострадянського простору. ОДКБ: причини 

створення та основні завдання. 

 

 

 

6 

Підготовка до усного опитування з теми «Військово-політичні конфлікти на 

пострадянському просторі та спроби їх врегулювання» з наступних питань: 

Причини виникнення етно-політичних конфліктів на пострадянському 

просторі. Конфлікт у Нагірному Карабаху та його особливості. Військово-

політичні конфлікти в Абхазії та Південній Осетії та спроби їх вирішення. 

Проблема етнічних меншин у Молдові тап особливості розвитку 

Придністровського конфлікту. Зони етнічного протистояння в Центральній 

Азії. Військові, політичні та дипломатичні механізми врегулювання збройних 

конфліктів та їх ефективність. 

 

 

7 

 

Підготовка до усного опитування з теми «Роль і місце пострадянських країн 

Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах» з наступних питань: 

Особливості розвитку зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у 

пострадянський період. Геополітична роль Росії в Євразії. Україна в системі 

міжнародних відносин на пострадянському просторі. Геополітичне становище 

Білорусії та зовнішньополітичний курс республіки в умовах незалежності. 

Республіка Молдова – зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети.  

 

 

 

8 

Підготовка до усного опитування з теми «Центральна Азія – економічна та 

політична роль регіону в світовій геополітиці» з наступних питань: Основні 

вектори зовнішньої політики Казахстану в пострадянський період. 

Геополітична роль та Узбекистану в центральноазіатському регіоні. 

Трансформація зовнішньополітичного курсу Узбекистану в умовах 

незалежності. Особливості зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного 



співробітництва Таджикистану в 1990-х – на початку 2000-х рр. Релігійний 

фактор та його вплив на суспільно-політичні процеси в країнах Центральної 

Азії. Зовнішньополітичні пріоритети Киргизстану в пострадянський період. 

Особливості зовнішньополітичного курсу та економічного співробітництва 

Туркменістану в період незалежності. 

 

 

9 

Підготовка до усного опитування з теми  «Закавказзя та його роль у системі 

міжнародних відносин» з наступних питань: Стратегічне та геополітичне 

значення Закавказзя. Закавказький регіон та формування транзитних маршрутів 

енергоносіїв до Європи. Особливості зовнішньополітичного курсу Вірменії. 

Азербайджан: основні вектори зовнішньої політики країни. Трансформація 

зовнішньополітичного курсу Грузії в пострадянський період. Інтеграційні 

проекти Грузії. 

 

 

10 

Підготовка до усного опитування з теми «Позарегіональні актори на 

пострадянському просторі» з наступних питань: США та пострадянські країни. 

КНР як економічний та геополітичний фактор на пострадянському просторі. 

Туреччина: регіональний центр впливу в Закавказзі та у Центральній Азії. 

Зміцнення економічних позицій Європейського Союзу в пострадянських 

країнах. 

 

 

4.Завдання семестрових екзаменів: 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З 

ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Розпад СРСР та утворення нових незалежних держав. 

2. Особливості соціально-економічної та політичної моделі пострадянських республік. 

3. Співдружність Незалежних Держав: причини створення, структура, еволюція. 

4. СНД: інституційно-правові аспекти діяльності. 

5. Формування альтернативних інтеграційних проектів на пострадянському просторі. 

6. Субрегіональні компоненти пострадянської системи міжнародних відносин. 

7. Пострадянські республіки Східної Європи: специфіка формування двосторонніх 

відносин. 

8. Енергоресурси як фактор міжнародної політики в на пострадянському просторі. 

9. ГУ(У)АМ як інтеграційний проект на пострадянському просторі та участь в ньому 

України. 

10. Проблема прикордонних територій на пострадянському просторі та спроби її 

вирішення. 

11. Міграційні процеси та їх вплив на формування міжнародних відносин на 

пострадянському просторі. 

12.  Місце країн пострадянського простору в сучасних міжнародних відносинах. 



13.  Екологічні проблеми в країнах пострадянського простору та спроби їх вирішення. 

14. Трансформація зовнішньополітичного курсу Росії в пострадянський період. 

15.  Росія як геополітичний фактор сучасного світу. 

16.  Геополітична роль та значення Білорусії в центральноєвропейському регіоні. 

17. Зовнішня політика Білорусії за часів президенства О. Лукашенка. 

18. Союзна держава Росії та Білорусії як варіант інтеграційного проекту на 

постадянському просторі. 

19. Євроінтеграційні процеси в Україні. Розширення ЄС та його наслідки для країни.  

20.  Україна в системі міжнародних відносин на пострадянському просторі. 

21. Особливості геополітичного становища Молдови. 

22. Республіка Молдова – зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети.  

23.  Євроінтеграційні процеси в Молдові та їх наслідки для країни. 

24. Конфлікт у Придністров’ї та спроби його подолання. 

25.  Відносини у сфері безпеки та військово-політичне співробітництво на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. 

26. ОДКБ: причини створення та основні завдання. 

27.  Військово-політичні конфлікти та механізми їх врегулювання. 

28.  Чинники конфліктності та передумови виникнення й ескалації конфліктів на 

пострадянському просторі. 

29. Конфлікт у Нагірному Карабаху: причини виникнення, перебіг та наслідки. 

30. Зони етнічного протистояння в Центральній Азії та вплив етнічних конфліктів на 

розвиток міжнародних відносин у регіоні. 

31. Євразійське економічне співтовариство: спроби лібералізації зовнішньої торгівлі та їх 

наслідки. 

32. Митний союз: причини створення, сутність проекту, основні учасники. 

33. Проблема правового статусу Каспію та її вплив на розвиток міждержавних відносин в 

Закавказько-Центральноазіатському регіоні. 

34.  Шанхайська Організація Співробітництва: причини створення, мета та завдання 

організації. 

35. Структура та інституційно-правові засади функціонування ШОС.  

36. Шанхайська Організація Співробітництва: проблеми та перспективи розвитку. 

37. Організація чорноморського економічного співробітництва: причини створення, 

основні учасники та напрямки діяльності. 

38. Країни Балтії: цивілізаційні засади євроінтеграційного курсу. 

39. Прибалтика: геополітична роль та значення регіону. 



40.  Євроінтеграційні процеси в країнах Балтії в прострадянський період. 

41. Особливості соціально-економічної модернізації в країнах Балтії та спроби створення 

єдиного економічного простору в регіоні. 

42. Вступ Литви, Латвії та Естонії до ЄС та НАТО та його наслідки для Прибалтійських 

республік. 

43. Провідні країни Центральної Азії та основні протиріччя між ними. 

44.  Проблема кордонів у Центральній Азії та спроби її вирішення. 

45. Гідроресурси як дипломатична зброя регіональних еліт у Центральній Азії. 

46. Пострадянські країни Центральної Азії: трансформаційні процеси в регіоні. 

47. Міжнародні інтеграційні проекти та спроба їх реалізації в Центральній Азії. 

48. Узбекистан: геополітична роль країни в Центральній Азії. 

49. Трансформація зовнішньополітичного курсу Узбекистану в пострадянський період. 

50.  Туркменістан: зовнішньополітична концепція та економічне співробітництво в період 

незалежності. 

51.  Особливості міжнародного співробітництва Таджикистану в 1990-х – на початку  

2000-х рр. 

52.  Казахстан як геополітичний фактор в центральноазіатському регіоні. 

53.  Основні вектори зовнішньої політики Казахстану в 1990-х – на початку   2000-х рр. 

54.  Проблема СУАР та її вплив на розвиток міжнародних відносин в регіоні. 

55. Особливості геополітичного становища Киргизстану. 

56.  Киргизстан – зовнішні пріоритети країни в пострадянський період. 

57. Проблема релігійного екстремізму в сучасних міжнародних відносинах. 

58.  Закавказький регіон та формування транзитних маршрутів енергоносіїв до Європи. 

59. Стратегічне значення та геополітична роль Закавказзя в Євразійському регіоні. 

60.  Особливості зовнішньої політики  Грузії у 1990-х – на початку 2000-х рр. 

61.  Грузино-абхазький конфлікт та війна в Абхазії – причини, перебіг, наслідки. 

62. Військово-політичний конфлікт у Південній Осетії та його наслідки. 

63. Грузія в сучасній системі міжнародних відносин. 

64.  Основні вектори зовнішньої політики Грузії за часів президенства  

М. Саакашвілі. Інтеграційні проекти Грузії. 

65. Особливості геополітичного становища Вірменії. 

66. Зовнішньополітичний курс Вірменії в пострадянський період. 

67. Геополітична роль та значення Азербайджану в Закавказзі. 

68. Азербайджан: основні вектори зовнішньої політики країни в 1990-х – на початку            

2000-х рр. 



69. Суб’єкти та актори міжнародних відносин на пострадянському просторі. 

70. Особливості зовнішньополітичного курсу США на пострадянському просторі. 

71. КНР як економічний та геополітичний фактор на пострадянському просторі. 

72. Європейськи Союз та його політика на пострадянському просторі. 

73. Розширення ЄС у 1990-х – на початку 2000-х рр. та східна політика Євросоюзу. 

74. Туреччина як регіональний центр впливу в Закавказзі та у Центральній Азії. 

75.  Україна в структурах пострадянського простору. 

76. Ісламська Республіка Іран як позарегіональний актор на пострадянському просторі. 

77.  Пріоритети та напрямки економічної політики Японія та Південної Кореї на 

пострадянському просторі. 

78. Міжнародні відносини та регіональні проблеми в Центральній Азії. 

79. Міжнародні организації як механізми врегулювания міжнародних відносин на 

пострадянському просторі. 

80. Регіональні структури на пострадянському просторі. 
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