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აბსტრაქტი 

წარმოდგენილი სამაგისტრო ნაშრომი “რუსეთის პოლიტიკა უკრაინასა და 

კავკასიის რეგიონში” აანალიზებს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ 

განვითარებულ მოვლენებს.  

ნაშრომი ოთხი  ძირითადი ნაწილისგან შედგება: 

პირველი ნაწილი თეორიულია და მის ფარგლებში განვიხილავ თანამედროვე 

მიდგომებს რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობის აღსაწერად, რაც დაგვეხმარება უკეთ 

გავიაზროთ, თუ რა არის ამ ურთიერთობაში პრობლემა და  პრობლემის გადაჭრის რა 

ალეტრნატიული საშუალებები არსებობს; 

შემდგომ ეტაპზე შევისწავლით რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობის ძირითად 

ასპექტებს, რაც მოიცავს იმ მთავარ მიმართულებებს, ინტერესთა კონფლიქტსა თუ 

სხვადასხვა აქტუალურ გარემოებებს, რომლებიც გვევლინება ერთგვარი წინაპირობის 

როლში, საკითხების უშუალოდ დაპირისპირების ჭრილში განსახილველად. მსგავსი 

სახის ანალიზი გვეხმარება შევისწავლოთ რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობის 

პრობლემატურ მდგომარეობა ზოგადად; 

ნაშრომის მეორე და მესამე თავი კი მოიცავს რუსეთ-უკრაინისა და რუსეთ-

საქართველოს კონფლიქტების განხილვას, ქვეყნების ინტერესებისა და რუსეთ-

დასავლეთის ურთიერთობის ჭრილში. 

ძირითად ნაწილში მოცემული ინფორმაციის შეჯამება ხდება დასკვნის სახით, 

რომელიც ასახავს ძირითად მიგნებებს კონფლიქტების მიმდინარეობის, გამომწვევი 

მიზეზებისა თუ მოგვარების გზების კუთხით. 
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Abstract 

The presented master's thesis "Russia's policy in Ukraine and the Caucasus region" 

analyzes the developments after the collapse of the Soviet Union. 

The paper consists of four main parts: 

The first part is theoretical and in it, I will discuss modern approaches to describing Russia-

West relations, which will help us to better understand what the problem is in this relationship 

and what alternative means of solving the problem exist; 

In the next stage, we will study the main aspects of the Russian-Western relations, which 

include the main directions, conflicts of interest, or various current circumstances, which 

appear as a kind of precondition, to discuss the issues in the context of confrontation. Such an 

analysis helps us to study the problematic state of Russian-Western relations in general; 

The second and third chapters of the paper include the discussion of the Russia-Ukraine 

and Russia-Georgia conflicts in the context of the interests of the countries and Russia-West 

relations. 

The information in the main section is summarized as a conclusion that reflects the main 

findings in terms of the course of the conflict, the causes, or the ways to resolve it. 

 

 

 

 

 


