
19 листопада 2015 р. в Інституті всесвітньої історії (ІВІ) НАН України 

відбулася Міжнародна наукова конференція «Держави пострадянського 

простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та 

перспективи».  

Участь у заході взяли представники близько 30 вітчизняних і зарубіжних 

наукових та освітніх, а також державних установ і закладів. Програмою 

конференції було передбачено виголошення понад 70 наукових доповідей. 

Робота міжнародної наукової конференції тривала у межах чотирьох секцій – 

«Історичні витоки формування багатополюсного світу: регіональний та 

міжрегіональний виміри», «Зовнішня та безпекова політики держав 

пострадянського простору», «Інтеграційні стратегії держав пострадянського 

простору в умовах формування «нового світового порядку»», «Соціально-

економічний та політичний розвиток держав пострадянського простору: 

ретроспектива, проблеми, перспективи».  

У своєму вступному слові директор ІВІ НАН України доктор історичних 

наук, професор А. Кудряченко підкреслив важливість розташованих на 

пострадянському просторі країн для Європи та світу. Він зазначив, що їх 

динамічний розвиток відбувається, з одного боку, за рахунок власних ресурсів і 

можливостей, а з іншого – під відчутним впливом глобалізації, регіоналізації та 

чинників інтеграції. За словами вченого, остаточний вибір Україною своїх 

геополітичних орієнтирів і стратегії державного й цивілізаційного розвитку 

тепер має бути переведений до площини практичних дій та підтверджений 

конкретними кроками. Як зауважив А. Кудряченко, залучення країн 

пострадянського простору до нових інтеграційних процесів не означає 

припинення контактів між ними та не перешкоджає взаємному запозиченню 

досвіду трансформаційних перетворень. Зокрема, Україна, для якої, на думку 

науковця, нинішній кризовий період є не лише серйозним випробуванням, а й 

великим шансом, могла б використати досвід країн Балтії, країн Вишеградської 

групи та Азербайджану.  

Віце-президент НАН України академік С. Пирожков у своєму виступі 

акцентував на особливій актуальності проблематики, винесеної на обговорення. 

Він зауважив, що українська наука потребує глибокого предметного аналізу 

проблем у сфері міжнародних відносин, геополітичних процесів, 

конфліктології. Академік НАН України С. Пирожков висловив також 

пропозицію щодо розширення кола наукових інтересів ІВІ НАН України за 

рахунок сучасних процесів і явища та, можливо, світової економіки.  

Від імені дипломатичного корпусу учасників конференції привітав перший 

секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні Г. Пузирний. 

Підбиваючи підсумки міжнародної наукової конференції, завідувач відділу 

історії нових незалежних держав ІВІ НАН України кандидат історичних наук 

А. Бульвінський відзначив високий науковий рівень виголошених доповідей та 



важливість результатів заходу для наукової теорії та практики. Адже значну 

кількість виступів було присвячено розгляду надзвичайно актуальних проблем 

із таких тематичних блоків, як геополітичний вибір пострадянських країн, їх 

трансформація та модернізація, вплив глобалізації і двосторонні українсько-

російські відносини в європейському контексті (Міжнародна наукова 

конференція з проблем розвитку країн пострадянського простору // 

Національна академія наук України (http://g.ua/DUg9). – 2015. – 23.11). 
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