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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

В межах вивчення навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн 

пострадянського простору» є процеси, явища, історичні факти, закономірності й 

особливості зовнішньої політики країн, що утворилися на пострадянському просторі в 

період від 1991 р. до наших днів. «Зовнішня політика країн пострадянського простору» як 

навчальна дисципліна дозволить студентам синтезувати набуті знання у відповідне 

світосприйняття та високу політичну культуру; формувати власну наукову позицію щодо 

актуальних зовнішньополітичних проблем сьогодення; розуміти тенденцій світового 

розвитку і закономірностей формування сучасної політичної карти світу; розуміти та 

аналізувати найважливіші питання зовнішньополітичного розвитку країн пострадянського 

простору. Основним завданням дисципліни є вивчення історичних, геополітичних, 

суспільно-економічних, політико-правових, особливостей розвитку країн і регіонів 

пострадянського простору; формування вміння використовувати інформацію про 

зовнішньополітичний розвиток країн пострадянського простору у майбутній фаховій 

роботі. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Розпад СРСР та 

структурування 

пострадянського 

простору 

 

2/4 

Знати причини виникнення 

відцентрованих тенденцій в 

СРСР, соціально-економічну, 

етнокультурну, 

конфесіональну 

різнорідність країни; суть 
соціально-політичної кризи 

радянського суспільства. 

Характеризувати процес 

розпаду СРСР; перехід влади 

до республіканського 

керівництва; провал 

переговорів про новий Союз. 

Аналізувати наслідки 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 
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розпаду Радянського Союзу 

на міжнародній арені; 

економіко-політичну 

специфіку пострадянського 

простору. 

Мати структуроване 

уявлення про: основні риси 

та особливості 

регіонотворення та 

формування субрегіонів на 

пострадянському просторі. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Тема 2 

Створення та 

еволюція СНД 

2/4 Знати зміст Мінської угоди 

про СНД та Алма-Атинської 

декларації. 

Характеризувати 

формування основних 

органів Співдружності в 

грудні 1991 — 1992 рр. 

Аналізувати співвідношення 

багатостороннього та 

двостороннього 

співробітництва. 

Мати структуроване 

уявлення про: Статут СНД та 

структуру органів СНД в 

1993 — 1999 рр. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 3 

Зовнішня 

політика 

України на 

пострадянськом

у просторі 

2/4 Знати магістральні напрями 

зовнішньополітичної 

діяльності України. 

Характеризувати процес 

визнання України 

іноземними державами, 

встановлення 

дипломатичних відносин із 

країнами світу. 

Аналізувати наслідки 

ядерного роззброєння для 

України та системи 

колективної безпеки. 

Мати структуроване 

уявлення про: основні етапи 

участі України в складі ООН, 

ОБСЄ та Ради Європи; 

участь України в 

міжнародних організаціях 

пострадянського простору. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



Тема 4 

Особливості 

геополітичного 

становища та 

зовнішньополіт

ичних курсів 

країн 

пострадянського 

простору 

2/3 Знати основні напрями 

зовнішньої політики країн 

пострадянського простору. 

Характеризувати відносини 

Росії з державами СНД. 

Аналізувати відносини з 

країнами Заходу, США. 

Мати структуроване 

уявлення про: сучасні 

зовнішньополітичні 

відносини України та країн 

пострадянського простору. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 1 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Модуль 2 

Тема 1 

Економічне 

співробітництво 

пострадянських 

держав 

2/4 Знати основні тенденції 

розвитку економіки країн 

СНД в 90-ті рр. XX — на 

поч. XXI ст. 

Характеризувати проблеми 

економічних зв’язків 

всередині СНД. 

Аналізувати економічну 

інтеграцію у межах СНД. 

Мати структуроване 

уявлення про: діяльність 

економічних організацій 

(створення, напрями 

діяльності та принципи 

функціонування). 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 2 

Проблема 

безпеки на 

пострадянськом

у просторі та 

військове 

співробітництво 

держав СНД 

2/4 Знати суть військово-

політичного співробітництва 

країн СНД. 

Характеризувати оборонну 

політку та охорону кордонів; 

Договір про колективну 

безпеку 1993 р. 

Аналізувати розвиток 

двостороннього 

співробітництва у сфері 

безпеки та військово-

політичного співробітництва 

з третіми країнами. 

Мати структуроване 

уявлення про: напрями 

співробітництва 

пострадянських держав у 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



рамках Організації договору 

про колективну безпеку; 

проблеми функціонування 

системи колективної безпеки 

на пострадянському 

просторі. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Тема 3 

Проблеми 

врегулювання 

конфліктів на 

теренах СНД 

2/4 Знати специфіку 

«заморожених конфліктів» в 

період існування СРСР. 

Характеризувати спільні 

риси та закономірності 

перебігу конфліктів на 

пострадянському просторі. 

Аналізувати роль 

міжнародних та регіональних 

ініціатив у розбудові миру на 

теренах СНД; перспективи 

міжнародно-правового 

врегулювання конфліктів на 

пострадянському просторі. 

Мати структуроване 

уявлення про: 

Придністровський конфлікт, 

війни у Чечні, грузино-

абхазький конфлікт, 

проблему Південної Осетії та 

інші. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 4 

Місце країн 

пострадянського 

простору в 

сучасних 

міжнародних 

відносинах 

2/3 Знати місце регіону в 

глобалізованому світі. 

Характеризувати економіко-

політичну специфіку 

пострадянського простору. 

Аналізувати економічні, 

політичні, культурні та інші 

фактори, що об’єднують 

регіон. 

Мати структуроване 

уявлення про: субрегіони 

пострадянського простору. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 2 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 



 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). З початком сесії виконання і 

розміщення завдань припиняється. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Всі додаткові 

роботи (самостійна робота) повинні виконуватися відповідно до 

визначених вимог та мати коректні текстові посилання на 

використану літературу, а також мають бути результатом 

індивідуальної науково-дослідної роботи з високим (не менше 

70 %) відсотком унікальності. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


