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вступ

Навчальна програма дисциплiни "Системнi трансформацi.і. посткомунiстичних кра.і.н
опи  та  Азi.і."  скт1адена  вiдповiдно  до освiтньо-науково.і.  програми  пiдготовки  PhD

спецiальностi 052 Полiтологiя.
Предметом    вивчення         навчально.і.    дисциплiни    €    системнi    трансформацi.і.

посткомунiстичних кра.і.н €вропи та Азi.і..
Мiсце навчально.і. дисциплiни в структурi Освiтнього процесу.
Програма навчально.і. дисциплiни склада€ться з таких змiстових модулiв:

1. Соцiально-економiчна основа полiтично.і. трансформацi.і. посткомунiстичних кра.і.н.
2. Полiтична трансформацiя посткомунiстичних кра.і.н наприкiнцi ХХ -на початку ХХ1 ст.
3. Iдеологiчна складова полiтично.і. трансформацi.і. посткомунiстичних кра.і.н в 90-тi рр. ХХ
ст. -на початку ХХ1 ст.

ъ

1. Мета та завдання навчально.і. дисциплiни

Мета курсу - розгляд основних тенденцiй в процесi посткомунiстичних переходiв
кра.і.н  €вропи  (Албанiя,  Болгарiя,  Боснiя  i  Герцеговина,  Македонiя,  ПОльща,  Румунiя,
Сербiя,   Словаччина,   Словенiя,   Угорщина,  Хорватiя,  Чехiя,  Чорногорiя)  та  колишнiх
радянських   республiк   (Азербайджан,   Бiлорусь,   Вiрменiя,   Грузiя,   Естонiя,   Казахстан,
Киргизстан,   Латвiя,   Литва,   Молдова,   Росiя,   Таджикистан,   Туркменiстан,   Узбекистан,
укра.,.на).

Завдання  курсу  полягають  у  вивченнi  студентами  революцiй  в  Схiднiй  €вропi
кiнця 80-х -початку 90-х рр. ХХ ст., .і.х внутрiшнiх та зовнiшнiх наслiдкiв, важливих для
всiс.і.   Свропи.   КОмпаративний   аналiз   стартових   умов   економiчних   та   полiтичних
перетворень дозволя€ визначити  спiльнi та особливi риси в розвитку кра.і.н  цих регiонiв.
Вивчення здiйснення програм реформ в економiчнiй та полiтичнiй сферах також нацiлене
на  вирiзнення  загального  та  особливого  в  процесi  .і.х  реформування.  Особливе  мiсце
займа€ вивчення iдеологiчно.і. трансформацi.і. посткомунiстичних кра.і.н, що € оригiнальним
науковим  вкладом  автора  в  вiтчизняну  iсторiографiю.  Курс  завершу€ться  визначенням
основних досягнень та проблем, що постають наразi перед кра.і.нами регiонiв ЦС€, ПС€ та
держав пострадянського простору в ХХ1 ст. Вивчення i засвосння студентами зазначеного
предмету      сприятиме      усвiдомленню     розвитку      свiтово.і.     полiтики      в     рамках
мiждисциплiнарного   аналiзу   та   наукових   пiдходiв,   сформованих   в   рамках   рiзних
iсторiографiчних шкiл.

Процес  вивчення  дисциплiни  спрямований  на  формування  елементiв  наступних
загально-професiйних компетентностей :
1) КЗП.01 : оволодiти термiнологiсю з дослiджуваного наукового напряму; умiти виявляти

основнi закономiрностi розвитку полiтичних наук, .і.хнiй вплив на формування полiтики
нацiональних держав та позанацiональних акторiв мiжнародних вiдносин;

2) КЗП.04: умiти   розробляти комплексний пiдхiд до дослiдження мiжнародних вiдносин
та  зовнiшньо.і.  полiтики  держав  з  точки  зору  новiтнiх  доробок  сучасних  полiтичних
наук; умiти тлумачити мiжнароднi подi.і. з урахуванням нацiональних iнтересiв Укра.і.ни;
знати  основнi  етапи  формування  мiжнародних  вiдносин  та  змiни  геополiтичного
балансу сил з урахуванням необхiдностi .і.х використання у дослiдницькiй дiяльностi;

3) КЗП.05:  умiти  прогнозувати  розвиток  системи  мiжнародних  вiдносин  з  урахуванням
змiн позицiй великих держав; умiти аналiзувати ключовi тенденцi.і. розвитку глобально.і.
та  регiональних  систем  безпеки;  умiти  розробляти  перспективнi  сценарi.і.  розвитку
формування  цiлiсного  уявлення  про  процеси  i  явища  соцiально-полiтичного  життя,
складати  прогнози  .і.х  розвитку  з  метою  передбачення  i  попередження  негативних
соцiальних   наслiдкiв;   мати   навички   самостiйного   формулювання   висновк,iв   щодо
можливих   викликiв  та  загроз  безпецi  Укра.і.ни   в  процесi  реалiзацi.і.  .і-і.  нацiональних



iнтересiв на мiжнароднiй аренi;
Очiкуванi  результати  навчання.  У  результатi  вивчення  навчально.і.  дисциплiни

слдентповинен
з#с7и#..  сутнiсть  поняття  «посткомунiстична  трансформацiя»;  основнi  тенденцi.і.

розвитку посткомунiстичних краi.н Свропи та Азi.і. в  90-тi рр.  ХХ -на початку ХХ1  ст.;
с1`руктуру  та  стадi.1.  пОсткОмунiстично.1.  трансформацi.1.;  розвиток  науково.1.  думки  щодо
проблем посткомунiстично.і. трансформацi.і.;

a7и7.иэf :   оцiнЮвати  СуТНiСТЬ  еКОномiчно.l.,  полiтично.1.,  iдеОлОгiчнО.1.  краНСфОРМаЦi.1.
посткомунiстичних краi.н  €вропи та Азi.і.;  порiвнювати розвиток окремих краi.н регiонiв
ЦС€,  ПС€,  та  держав  пострадянського  простору;  оцiнювати  реформи  в  економiчнiй,
полiтичнiй  та  iдеологiчнiй  сферах  суспiльного  життя  з  позицiй  сучасних  фахiвцiв,  що
вiддзеркалюватиме нове бачення проблем трансформацiй посткомунiстичних краi.н кiнця
ХХ   -   початку   ХХ1   ст.;   формулювати   рекомендацi.і.   украТнським   урядовцям   щодо
використання досвiду посткомунiстично.і. трансформацiТ кра1.н €вропи в Украrнi.

ъ

На вивчення навчально.і. дисциплiни «Системнi трансформацi.і. посткомунiстичних
краТн Свропи та Азi.і.» вiдводиться _90_ годин, що становить _3_ кредити €КТС.

2.   Змiст навчальноГдисциплiни

зм1стовий модуль 1.
Соцiально-економiчна основа полiтичноI трансформацil. посткомунiстичних кра.1.н.
Гtmm J. Початок економiчних реформ у краГнах Централыю-Схiдно1 Свропи.  1989 -1994
ppi
Стартовi  умови  соцiально-економiчних  перетворень.  Головнi  напрямки  перетворень  в
кра1.нах ЦСС. Першi програми економiчних та полiтичних реформ: спiльне та особливе.
ГIелm 2.  Компаративний аналiз економiчних реформ друго.і. половини 90-х рр. ХХ ст. -
початку ХХ1 ст. у краП1ах Нентралыю-Схiдно1 €вропи. КDа1.ни Пiвденно-Схiдно.і. СвDопи
на межi столiть.
Головнi  напрямки  економiчних  реформ  другоr  половини  90-х  -  поч.  ХХ1  ст.  Вплив
зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв на процеси реформування в кра.fнах регiону. Проблеми
тадосягненнякраШіШЦССтаПС€нашляхудосдино.і.€вропи.
Гtел4л 3. Соцiально-економiчна основа полiтично.і. трансформацi.і. пострадянських кра.і.н.
Стартовi     умови     соцiально-економiчних     перетворень.     Економiчнi     реформи     у
пострадянських  кра.і.нах  у  1991  -  1999  рр.  Компаративний  аналiз  економiчних  реформ
першого десятилiття ХХ1 ст. у пострадянських краГнах.

зм1стовий модуль п
ПОлiтична трансформацiя посткомунiстичних краm наприкiнцi ХХ - на початку ХХ1
ст®

Тема 4. Полiтuчна трансформаиiя краj[н Центрально-Схiдно.t Сврот в першiй половинi
90-х і)р. ХХ ст.
Передумови  полiтичних  реформ  у  схiдносвропейському  регiонi.  Першi  реформи,  .fх
наслiдки. Причини вiдставання кра.fн ПСС на шляху до демократi.і..
Тема 5. другий етап перехiдного перiоду в розвитку посткомунiстичнuх кра.tн Свропи..
" Оксамитова реставрацiя" .
Полiтична  трансформацiя  краi.н  ЦСС.  демократизацiя  кра1.н  «друго.і.  хвилi».  Лiквiдацiя
тоталiтаризму в Албанir, початок реформ. Еволюцiя реформування в Болгарi.і. та Румунi.і..
Розпад Чехословаччини. Новi концепцir спiвробiтництва Схiд-Захiд в €вропi в 90-тi роки
ХХ   ст.   Причини   та   наслiдки   повернення   лiвих   партiй   до   влади.   Формування
демократично.і.   опозицiТ   в   схiдносвропейських   суспiльствах.    Роль   засобiв   масово.і.
iнформацi.і.  в  посткомунiстичнiй  Свропi.  Складення  маятникового  характеру  виборiв



наприкiнцi  ХХ - на початку ХХ1  ст.  Спiвробiтництво  кра.і.н  регiону  з  €С  та НАТО  як
стимул внутрiшньополiтичних перетворень.
Тема  6.  Полiтична  трансформаиiя  республiк  колишньо.{  Югославi.t  в  умовах  розпаду
СФРЮ та локальних вiйськових конфлiктiв наприкiниi ХХ ~ на початку ХХ1 ст.
Iсторичнi  передумови  виникнення  югославсько.і. кризи.  Оформлення  розпаду  СРФЮ  в
1989-1992  рр.  Хорватська  вiйна  1991-1995  рр.  Боснiйська  вiйна,  .і-і.  наслiдки  для  кра.і.н
регiону та всього свiту.  Конфлiкт у Косовi:  полiтичнi передумови та загострення кризи
наприкiнцi ХХ - на початку ХХ1 ст. Сербiя i Чорногорiя на початку ХХ1 ст. Конфлiкт у
Македонi.і. 2000-2001  рр.  Захiднi республiки колишньо.і. СФРЮ:  Хорватiя та Словенiя на
початку ХХ1 ст.
Гелиа 7. Полiтична трансформацiя пострадянських кра.і.н наприкiнцi ХХ - на початку ХХ1
ст.
Ё;редумови полiтичних реформ у СРСР. Полiтична трансформацiя пострадянських кра.і.н
в 90-х рр. ХХ ст. Компаративний аналiз полiтичних реформ першого десятилiття ХХ1 ст. у
пострадянських кра.і.нах.

зм1стовий модуль 111.
Iдеологiчна складова полiтично.і. трансформацi.і. посткомунiстичних кра.і.н в 90-тi рр.
ХХ ст. - на початку ХХ1 ст.
Тема 8. Пошуки ново.t iдейно.t парадигми в кра.tнах регiону.
Передумови  iдеологiчного  оновлення  посткомунiстичних  кра.і.н   €вропи.   Iдеологiчне
забезпечення початкового етапу схiдносвропейських перетворень. Регiональнi особливостi
iдеологiчно.і.  трансформацi.і..   Нацiоналiстична  iдеологiя   в   посткомунiстичних   кра.і.нах
Свропи:  спiльне  й  особливе.  Процес  i  проблеми  становлення  лiберально.і.  демократi.і..
Розвиток  громадянського  суспiльства.  Перелоги  iдеологiчно.і.  трансформацi.і.  в  кра.і.нах
ЦС€ та ПСС в ХХ1 ст.
Тема 9. Проблеми т? дос,ягч.f ння посткоуvнiстичнш граГР Свропи_на,сучасно.му еп:апi:
HOBi   РИСИ   В   ТРаНСфОРМаЦi.1.  ПОСТКОМУНiСТИЧНИХ   КРа.1.Н   СВРОПИ.   ОСОбЛИВОСТ1   ПОЛ1ТИЧНО.1.
моделi посткомунiстично.і. €вропи на початку ХХ1 ст. в порiвняннi 3 захiдно€вропейською
та пострадянською моделями. Критерi.і. €С до кра.і.н-кандидатiв на вступ до €вросоюзу та
схiдносвропейськi реалi.і.. Сучасна концепцiя безпеки в кра.і.нах регiону. Вплив «схiдних»
розширень €С та НАТО на хiд трансформацiй в регiонi. Економiчна трансформацiя кра.і.н
ЦСС  в  умовах  членства  в  €С.  Економiчна  трансформацiя  кра.і.н  ПСС  пiсля  2004  р.
Полiтична  трансформацiя   кра.і.н   ЦС€   в   умовах   членства   в   €вропейському   Союзi.
Полiтична   трансформацiя   кра.і.н    ПС€   пiсля   2004    р.    Iдеологiчна   трансформацiя
посткомунiстичних    кра.і.н    Свропи    пiсля    2004    р.    Транзитологи    про    майбутн€
посткомунiстичних кра.і.н Свропи.
Гели J0. Iдеологiчна складова полiтично.і. трансформацi.і. пострадянських кра.і.н в 90-тi рр±
ХХ ст. - нульовi роки ХХ1 ст.
Передумови  iдеологiчного  оновлення  пострадянських  кра.і.н.  Iдеологiчне  забезпечення
першого етапу перетворень. Нацiоналiстична iдеологiя в пострадянських кра.і.нах: спiльне
й  особливе.  Проблема  становлення  лiберально.і.  демократi.і.  в  пострадянських  кра.і.нах.
Майбутнс демократi.і.: попереднi сценарi.і..

3. Рекомендована лiтература
12. Рекомендована лiтература

Основна

1.  Брусиловська О.1. Синхронiстичнi таблицi з всесвiтньо.і. iсторi.і.. - Одеса: Мiсто майстрiв,
2000. -51  с.

2.  Брусиловська О.1. Посткомунiстична Схiдна €вропа: зовнiшнi впливи, внутрiшнi змiни.
-Одеса: Астропринт, 2007.



3.  Брусиловська  О.1.  Системнi  трансформацi.і.  посткомунiстичних  кра.і.н  €вропи.   1989-
2009. Навчальний посiбник. Одеса: Астропринт, 2011.

4.  Брусиловська  О.1.  Полiтико-системна трансформацiя  в  регiонi  Схiдна  €вропа.  1989-
2004: Аналiз полiтично.і. думки" // Мiжнароднi вiдносини та полiтика держав в умовах
глобальних трансформацiй: Аналiз сучасно.і. полiтично.і. думки / пiд ред.  1.  Коваль, О.
Брусиловська.і.. -Одеса: ОНУ, 2016. -С.154-182.

5о  Бжезиньський З. Великi перетворення // Пд. -1994 . -№ 3.
6.  Гарсанiй Н., Кеннедi М. Мiж утопi€ю та дистопi€ю: лабiльнiсть нацiоналiзму в Схiднiй

Свропi // Сучаснiсть. -1995. -№ 3.
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4.  ФОрма пiдсумкового контролю успiшностi навчання
залiк.



5.   Методи дiагностики успiшностi навчання
Лекцi.і.,  самостiйна робота,  онлайн-консультацi.і.,  iнтерактивнi  методи  (рольовi  iгри,

дискусi.і.,  диспути,  дебати,   колоквiуми),   пiдготовка  дослiдницьких  проектiв  студентами.
Поточне тестування, iндивiдуальнi консультацi.і., тести

Примiтки:
1.      Програма   навчаjіьно.і.   дисциплiни   розробля€ться   вищим   навчаjlьним   закладом.   Програма

навчально.і. дисциплiни  визнача€  мiсце  i  значення  навчально.і. дисципліни,  іі  загальний  змiст та  вимоги  до
знань i вмiнь.

2.      Програма навчально.і. дисципjliни розробля€ться на основi освiтньо-науково.і. програми.


