
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

КРАЇН СНД 

Мета курсу ˗ вивчення еволюції, сучасних засад та концептуальних засад 
зовнішньої політики країн СНД, їхньої зовнішньополітичної діяльності, 
спрямованої на реалізацію власних національних інтересів у міжнародних 
відносинах, а також  висвітлення основних тенденцій і особливостей взаємодії 
країн, що входять до Співдружності Незалежних Держав, між собою та з 
третіми державами, зокрема Україною. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Еволюція та сучасні тенденції 
зовнішньої політики країн СНД» в структурно-логічній схемі інтегрується з 
вивченням дисципліни: «Дипломатичний вимір регіональної інтеграції», 
«Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії», «Зовнішньополітичні 
стратегії і доктрини». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом наступних ОК: «Механізми забезпечення безпеки у 
міжнародному просторі та у зовнішній політиці». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: ознайомити студентів з особливостями формування та 
реалізації зовнішньополітичних концепцій країн СНД. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння 

еволюції та сучасних тенденцій зовнішньої політики країн СНД; закономірності 
розвитку сучасних тенденцій зовнішньої політики країн СНД; механізми 
прийняття та організації виконання зовнішньополітичних рішень у рамках 
СНД; 

вміти: аналітично та синтетично мислити завдяки порівняльному аналізу 
різних підходів до розробки зовнішньої політики та застосуванні теоретичних 
знань при розгляді закономірностей реалізації зовнішньополітичних стратегій 
країн СНД; самостійно вести пошук і узагальнювати отриману інформацію; 
виявляти зв’язки між державотворчими процесами у країнах, що входять до 
СНД; аналізувати основні положення концептуальних документів у сфері 
зовнішньої політики, визначати ефективність механізмів реалізації 
зовнішньополітичних курсів, прогнозувати наслідки зіткнення національних 
інтересів різних держав, розуміти взаємозв’язок між внутрішньою та 
зовнішньою політикою, здійснювати порівняльний аналіз зовнішньополітичної 
інформації та використовувати її у практичній діяльності, формулювати 
позицію України з актуальних проблем на пострадянському просторі 

володіти:  концептуальними засадами зовнішньої політики країн СНД, 
принципів та пріоритетів зовнішньополітичних курсів пострадянських 
республік, проблем їх реалізації, перспектив розвитку двосторонніх відносин 



цих держав в рамках глобальної міжнародної системи, національних інтересів 
України у цьому регіоні. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Міжнародні наслідки розпаду СРСР і виникнення нових незалежних 

держав. Проблеми економічного та безпекового співробітництва країн СНД. 
Діяльність регіональних та субрегіональних організацій на пострадянському 
просторі. Формування, нормативно-концептуальна база та механізми реалізації 
зовнішньої політики Російської Федерації. Основні проблеми міждержавних 
відносин РФ з країнами СНД. Західний вектор зовнішньої політики РФ. РФ у 
міжнародних організаціях. Східний та південно-східний вектор зовнішньої 
політики РФ. Зовнішня політика РФ щодо країн, що розвиваються. 

Зовнішня політика Республіки Білорусь. Зовнішня політика Республіки 
Молдова. Міжнародно-політична роль Грузії на теренах  пострадянського 
простору. Зовнішня політика Республіки Вірменія. Зовнішня політика 
Республіки Азербайджан. Зовнішня політика Республіки Казахстан. Зовнішня 
політика Республіки Туркменістан. Проблеми врегулювання конфліктів на 
теренах СНД 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Сокирська Владилена Володимирівна, д-р.політ.наук, 

професор кафедри міжнародних відносин та туризму. 


