
Назва дисципліни  
Зовнішня політика країн Центрально-Східної 

та Південно-Східної Європи 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу. 

студенти 3 курсу, спеціальність: 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»,  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.і.н., доцент Онацький Максим Юрійович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб366; тел.  (057) 705-10-59 

електронна адреса: i.v.zastava@karazin.ua  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

передбачається наявність знань з філософії, політології 

(історії політичних вчень), міжнародних відносин, 

міжнародного регіонознавства, міжнародних економічних 

відносин. 

 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Зовнішня 

політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної 

Європи» є надання цілісних уявлень про 

зовнішньополітичні орієнтири та пріоритети зазначених 

країн, їхню участь у світовій політиці, характер взаємин з 

Україною;  

 

Очікувані результати навчання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

матимуть змогу об’єктивно аналізувати ситуацію, яка 

склалася в країнах Центрально-Східної та Південно-

Східної Європи (ЦСПСЄ); порівнювати та проводити 

паралелі між історичними передумовами та сучасним 

станом зовнішньої політики країн ЦСПСЄ; орієнтуватися у 

подіях на міжнародній арені та аналізувати їх вплив на 

прийняття внутрішньо- та зовнішньополітичних рішень; 

оцінювати  зовнішньополітичні  процеси в країнах 

ЦСПСЄ. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські заняття). 

 

Тема 1. Центрально-Східна та Південно-Східна Європа як 
геополітичні регіони (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 2. Особливості зовнішньої політики Польщі в 

постбіполярний період (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Трансформація зовнішньої політики Угорщини в 

1990-х – 2000-х рр. (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Зовнішньополітичні процеси в Чехії у 

постсоціалістичний період (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 
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Тема 5. Становлення та розвиток зовнішньої політики 

Словаччини в 1990-х – 2000-х рр. (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 

год.) 

Тема 6. Зовнішня політика Румунії в постсоціалістичний 

період (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1990-х – 

2000-х рр. (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Зовнішньополітичні пріоритети країн регіону 

Західних Балкан в постбіполярний період (Лекцій – 4 год. 

Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях, тестових завдань, виконання 

творчих завдань, мультимедійних презентацій. 

Підсумковий контроль – у формі  екзамену 

 

Мова викладання - українська 

 


