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Опис 

Мета дисципліни.  
Ознайомлення студентів з комплексом проблем, пов’язаних 

з формуванням і становленням на міжнародній арені країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи 

наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст., їх роллю у системі 

зовнішньополітичних, економічних, культурних та інших 

зв’язків між державами, організаціями та іншими 

суб’єктами міжнародних відносин у зазначений період. 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів:  

ПРН1 – знання про природу, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також про природу та джерела зовнішньої політики держав 

і діяльність інших учасників міжнародних відносин; 

ПРН3 – знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях; 

ПРН4 – працювати з інформацією: знаходити, оцінювати та 

використовувати інформацію з різних джерел, необхідну 

для вирішення наукових і професійних завдань; 

ПРН5 – здатність до самостійного аналізу діяльності 

знакових персоналій та ключових зовнішньополітичних 

концепцій, якими керувались у своїй зовнішній політиці 

країни регіону у зазначений період; 

ПРН42 – розуміння зовнішньої політики країн Центрально-

Східної та Південно-Східної Європи. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 9 (дев’ять) тем, які вивчаються протягом 48 

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

семінарські заняття).    

Тема 1. Центрально-Східна та Південно-Східна Європа як 



історичний регіон (Лекцій – 2 год., Сем. – 0 год.) 

Тема 2. Геополітичні зміни у Центрально-Східній та 

Південно-Східній Європі внаслідок Першої світової війни 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Геополітичні зміни у Центрально-Східній та 

Південно-Східній Європі внаслідок Першої світової війни 

(Лекцій – 8 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Зовнішня політика країн Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи під час Другої світової війни 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 5. Зміни зовнішньополітичного курсу країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи у перші 

повоєнні роки. Формування соціалістичного табору (Лекцій 

–2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 6. Зовнішня політика країн соціалістичної 

співдружності у 1950-х – на початку 1980-х рр. (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Крах соціалістичної системи та формування 

нового зовнішньополітичного курсу країн регіону (Лекцій – 

2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Зовнішня політика країн Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст. (Лекцій – 6 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 9. Україна серед держав Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у 

формі екзамену. 

Мова викладання - українська 

 

 


