
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, напрям підготовки «Країнознавство»  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.п.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, 

країнознавства, 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; основними завданнями вивчення дисципліни 

«Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-

Східної Європи» є вивчення головних чинників і принципів 

зовнішньої політики країн регіону, змісту і характеру 

стосунків з найвпливовішими державами світу та сусідами, 

співпрацю з Україною та формування навичок визначення 

зв’язку зовнішньої політики з внутрішніми процесами в 

країні.  

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

матимуть змогу об’єктивно аналізувати ситуацію, яка 

склалася в країнах Центрально-Східної та Південно-Східної 

Європи (ЦСПСЄ) та її вплив на зовнішню політику і 

економіку цих держав; порівнювати та проводити паралелі 

між історичними передумовами та сучасним станом 

зовнішньої політики і економіки країн ЦСПСЄ; 

орієнтуватися у подіях на міжнародній арені; аналізувати 

їхній вплив на прийняття рішень й зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні зміни в країнах ЦСПСЄ. На основі 

отриманих теоретичних і практичних знань сформувати у 

студентів навики самостійного аналізу 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних курсів 

вищезазначених країн і регіонів світу, також виявляти 

тенденції розвитку пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики вищезазначених країн. 
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Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 16 (шістнадцять) тем, які вивчаються протягом 

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

семінарські та практичні заняття). 

 

Змістовий модуль №1. «Зовнішня політика країн ЦСЄ» 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньої політики країн 

ЦСПСЄ. (Лекцій – 2 год..).  

Тема 2. Зовнішня політика Болгарії та Албанії. (Лекцій – 2 

год.). 

Тема 3.Зовнішня політика Румунії. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.). 

Тема 4.Зовнішня політика Словенії. (Лекцій – 2 год. Сем. – 

2 год.). 

Тема 5. Зовнішня політика Угорщини. (Лекцій – 2 год. Сем. 

– 2 год.). 

Тема 6. Зовнішня політика Чехії та Словаччини. (Лекцій – 2 

год. Сем. – 2 год.). 

Тема 7. Зовнішня політика Польщі. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.). 

Змістовий модуль № 2. «Зовнішня політика країн ПСЄ» 

Тема 8. Зовнішня політика Сербії та Чорногорії. (Лекцій – 2 

год.). 

Тема 9. Косовська проблема у міжнародних відносинах. 

(Лекцій – 2 год.). 

Тема 10. Зовнішня політика Боснії і Герцеговини. (Лекцій – 

2 год. Сем. – 2 год.). 

Тема 11. Зовнішня політика Хорватії. (Лекцій – 2 год. Сем. 

– 2 год.). 

Тема 12. Зовнішня політика Македонії. (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 2 год.). 

Тема 13. Зовнішня політика Греції. (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.). 

Тема 14. Форми регіональної співпраці держав ЦСПСЄ. 

(Лекцій – 2 год.). 

Тема 15. Євроінтераційні процеси у країнах ЦСПСЄ. 

(Лекцій – 2 год.). 

Тема 16. Проблеми безпеки та участь у військово-

політичних організаціях та союзах ЦСПСЄ. (Лекцій – 2 

год.).   

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі контрольної роботи, 

підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

Мова викладання.  

Українська 

 


