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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Міжнародні відносини та регіональні студії» підготовки бакалавра спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи» є надання цілісних уявлень про 

зовнішньополітичні пріоритети країн, їх 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 сусідніми країнами та формування навичок 

визначення зв’язку зовнішньої політики з внутрішніми процесами в країні.  

1.2. Основними завданнями курсу є: ознайомити студентів з найбільш 

характерними напрямами зовнішньої політики країн регіону наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст.; визначити сучасні зовнішньополітичні пріоритети країн Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи; виявлення місця та ролі України в новій системі відносин країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи; отримання навичок аналізу тенденцій і 

особливостей розвитку міжнародних відносин на регіональному рівні. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей відповідно до ОПП:  

1) загальні компетентності: 

ЗК1. - Знання та розуміння предметної області спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної діяльності за фахом.  

ЗК2. - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

2) спеціальні (фахові) компетентності:  

СК4. - Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави. 

СК8. - Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів світу, особливостей та 

закономірностей глобальних та міжнародних інтеграційних процесів, включаючи процеси 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 



 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й - 

Семестр 

5-й - 

Лекції 

32 год. -  

Семінарські заняття 

16 год.  - 

Лабораторні заняття 

 год.  - 

Самостійна робота 

72 год. - 

в тому числі індивідуальні завдання  

-  
 

1.6. Заплановані результати навчання. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти програмних результатів навчання відповідно до ОПП:  

РН1. - Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, 

стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників 

міжнародних відносин. 

РН3. - Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН5. - Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання 

різних джерела інформації про міжнародні та 8 зовнішньополітичні події та процеси. 

РН7. - Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

РН9. - Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із 

використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 

підходів. 

РН12. - Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із 

дотриманням норм та правил їх оформлення. 

РН18. - Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.  

 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1.  

Центрально-Східна та Південно-Східна Європа як геополітичні регіони 

Географічні, історичні, політичні, економічні та культурні межі Центрально-

Східної та Південно-Східної Європи. Роль та місце Центрально-Східної та Південної-

Східної Європи в міжнародних відносинах. Міжнародні організації в зовнішній політиці 

регіону.  Міждержавні об’єднання в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі.  

 

Тема 2.  

Особливості зовнішньої політики Польщі в постбіполярний період 

  Підходи до формування зовнішньої політики Польщі. Особливості стратегічної 

культури Польщі. Роль та місце Польщі в європейській політиці. Курс Польщі на 

європейську інтеграцію та особливості його реалізації. Участь Польщі в Європейському 

Союзі. Розвиток американо-польських відносин у 1990-х – 2000-х рр. Військово-політичне 

співробітництво між Польщею та США. Інтеграція Республіки Польща до 

Північноатлантичного Альянсу та участь країни в діяльності НАТО. Торговельно-

економічні та політичні відносини Польщі та ФРН. 

 

Тема 3.  

Трансформація зовнішньої політики Угорщини в 1990-х – 2000-х рр. 

  Особливості стратегічної культури Угорщини. Зовнішньополітичний курс Угорщини 

на європейську інтеграцію та особливості його реалізації. Євроінтеграційні процеси в 

Угорщині. Роль та місце Угорщини в Європейському Союзі. Етнополітичний фактор та 

його вплив на процес формування міжнародної політики Угорщини. Стан та перспективи 

розвитку відносин Угорщини з країнами-сусідами. 

 

Тема 4. 

Зовнішньополітичні процеси в Чехії у постсоціалістичний період 

  Еволюція зовнішньої політики Чехії в 1990-х – 2000-х рр. Зовнішньополітичний курс 

Чехії на євроінтеграцію. Участь Чехії в Європейському Союзі. Вступ Чехії до 

Північноатлантичного Альянсу та участь країни в діяльності НАТО. Американо-чеські 

стосунки та їх специфіка. Особливості двосторонньої взаємодії Чехії з країнами-сусідами. 

 

Тема 5. 

Становлення та розвиток зовнішньої політики Словаччини в 1990-х – 2000-х рр. 

  Становлення зовнішньої політики Словаччини. Особливості євроінтеграційного 

курсу Словаччини в 1990-х – на початку 2000-х рр. Вступ Словаччини до 

Північноатлантичного Альянсу та участь країни в діяльності НАТО. Стан та перспективи 

розвитку відносин Словаччини з країнами-сусідами. 

Тема 6. 

Зовнішня політика Румунії в постсоціалістичний період 

  Еволюція зовнішньої політики Румунії після 1989 р. Особливості євроінтеграційного 

курсу Румунії в 1990-х – на початку 2000-х рр. Проблеми країни на шляху вступу до ЄС. 



Вступ Румунії до Північноатлантичного Альянсу та участь країни в діяльності НАТО. 

Особливості двосторонньої взаємодії Румунії з країнами-сусідами. 

Тема 7. 

Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1990-х – 2000-х рр. 

  Розвиток зовнішньої політики Болгарії після 1989 р. Особливості євроінтеграційного 

курсу Болгарії в 1990-х – на початку 2000-х рр. Проблеми країни на шляху вступу до ЄС. 

Вступ Болгарії до Північноатлантичного Альянсу та участь країни в діяльності НАТО. 

Стан та перспективи розвитку відносин Болгарії з країнами-сусідами. 

 

Тема 8. 

Зовнішньополітичні пріоритети країн регіону Західних Балкан в постбіполярний період 

Геополітичні пріоритети країн регіону Західних Балкан після розпаду Югославії. 

Трансформація зовнішньої політики Сербії. Євроінтгеграційні процеси в Сербії. 

Особливості американо-сербських стосунків у першій чверті ХХІ ст. Еволюція зовнішньої 

політики Хорватії. Особливості стратегічної культури Хорватії. Вступ Хорватії до ЄС та 

НАТО. Зовнішньополітичні пріоритети Чорногорії. Становлення та розвиток зовнішньої 

політики Північної Македонії. Зовнішня політика Боснії і Герцеговини. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. Центрально-

Східна та Південно-

Східна Європа як 

геополітичні 

регіони 

 

 

15 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

   

 

9 

 

 

 

 

    

 

Тема 2. Особливості 

зовнішньої політики 

Польщі в 

постбіполярний 

період 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

   

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Тема 3. 

Трансформація 

зовнішньої політики 

Угорщини в 1990-х 

– 2000-х рр. 

 

15 

 

4 

 

2 

   

9 

      

Тема 4. 

Зовнішньополітичні 

процеси в Чехії у 

постсоціалістичний 

період 

 

15 

 

4 

 

2 

   

9 

      

Тема 5. 

Становлення та 

розвиток зовнішньої 

 

15 

 

4 

 

2 

   

9 

      



політики 

Словаччини в  

1990-х – 2000-х рр. 

Тема 6. Зовнішня 

політика Румунії в 

постсоціалістичний 

період 

 

15 

 

4 

 

2 

   

9 

      

Тема 7.  Еволюція 

зовнішньої політики 

Болгарії в 1990-х – 

2000-х рр. 

 

15 

 

4 

 

2 

   

9 

      

Тема 8. 

Зовнішньополітичні 

пріоритети країн 

регіону Західних 

Балкан в 

постбіполярний 

період 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

9 

      

Усього годин 120 32 16   72       

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

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

регіони 

2 

2 Тема 2. Особливості зовнішньої політики Польщі в постбіполярний 

період 

2 

3 Тема 3. Трансформація зовнішньої політики Угорщини в 1990-х –  

2000-х рр. 

2 

4 Тема 4. Зовнішньополітичні процеси в Чехії у постсоціалістичний 

період 

2 

5 Тема 5. Становлення та розвиток зовнішньої політики Словаччини в  

1990-х – 2000-х рр. 

2 

6 Тема 6. Зовнішня політика Румунії в постсоціалістичний період 2 

7 Тема 7. Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1990-х – 2000-х рр. 2 

8 Тема 8. Зовнішньополітичні пріоритети країн регіону Західних Балкан в 

постбіполярний період 

2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 

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

регіони 

 

Завдання: дослідити географічні, історичні, політичні, економічні та 

культурні межі Центрально-Східної та Південно-Східної Європи;  

9 - 



розглянути роль та місце Центрально-Східної та Південної-Східної 

Європи у сучасних міжнародних відносинах, дослідити роль 

міжнародних організацій у зовнішній політиці регіону. 

Тема 2. Особливості зовнішньої політики Польщі в постбіполярний 

період 

 

Завдання: дослідити місце та роль Польщі в світовій та європейській 

політиці; розглянути основні пріоритети національних інтересів 

Польщі; проаналізувати особливості вступу Польщі в НАТО та 

проблеми національної безпеки країни; дослідити еволюцію відносин 

Польща-ЄС; з’ясувати роль Польщі у європейських та субрегіональних 

організаціях. 

9 - 

Тема 3. Трансформація зовнішньої політики Угорщини в 1990-х –  

2000-х рр. 

 

Завдання: розглянути місце та роль Угорщини в європейській політиці; 

з’ясувати вплив етнополітичного фактору на процес формування 

міжнародної політики Угорщини; проаналізувати особливості 

двосторонніх стосунків Угорщини з сусідніми країнами. 

9 - 

Тема 4. Зовнішньополітичні процеси в Чехії у постсоціалістичний 

період 

 

Завдання: дослідити особливості вступу Чехії в ЄС та НАТО; 

розглянути еволюцію відносин Чехії з Євросоюзом, проаналізувати роль 

та місце Чехії в Європейському Союзі та Північноатлантичному 

альянсі; дослідити особливості американо-чеських стосунків, а також 

специфіку двосторонньої взаємодії Чехії з країнами-сусідами. 

9 - 

Тема 5. Становлення та розвиток зовнішньої політики Словаччини в  

1990-х – 2000-х рр. 
 

Завдання: дослідити специфіку євроінтеграційного курсу Словаччини в 

1990-х – на початку 2000-х рр.; розглянути особливості вступу 

Словаччини до Північноатлантичного Альянсу та участь країни в 

діяльності НАТО; з’ясувати стан та перспективи розвитку відносин 

Словаччини з країнами-сусідами. 

9 - 

Тема 6. Зовнішня політика Румунії в постсоціалістичний період 

Завдання: дослідити місце та роль Румунії у світовій та європейській 

політиці; проаналізувати особливості євроінтеграційного курсу Румунії 

в 1990-х – на початку 2000-х рр.; розглянути специфіку відносин 

Румунії з державами-сусідами.  

9 - 

Тема 7. Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1990-х – 2000-х рр. 

Завдання: дослідити розвиток зовнішньої політики Болгарії після 1989 р.;  

розглянути особливості євроінтеграційного курсу Болгарії в 1990-х – на 

початку 2000-х рр.; проаналізувати проблеми країни на шляху вступу до 

ЄС; дослідити стан та перспективи розвитку відносин Болгарії з 

країнами-сусідами. 

9 - 

Тема 8. Зовнішньополітичні пріоритети країн регіону Західних Балкан в 

постбіполярний період 
9 - 



Завдання. проаналізувати процес становлення нових незалежних держав 

на Балканському півострові після розпаду Югославії та специфіку 

формування їх зовнішньої політики; з’ясувати особливості 

врегулювання військових конфліктів у колишній Югославії; дослідити 

відносини країн регіону Західних Балкан із США, ЄС та державами-

сусідами. 

Разом  72  

 

6. Індивідуальні завдання 

не передбачені навчальним планом дисципліни 

 

7. Методи навчання 

Під методом навчання розуміється спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності 

викладача, направленої на досягнення мети вивчення дисципліни, рішення завдань 

виховання і розвитку студента в процесі навчання. Тобто,  це – взаємодія між викладачем і 

студентами, під час якої відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від 

викладача до студента, а також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські 

заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації. 

На основі підходу за джерелами знань розмежовують три групи методів навчання: 

словесні, наочні, практичні. 

До словесних відносяться: лекцію, розповідь; пояснення; бесіду, яку за місцем у 

навчальному процесі, розрізняють на вступну, поточну й підсумкову. 

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації, ілюстрації та 

спостережень. Ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших 

методів. 

Практичні методи навчання (завдання, реферати, доповіді) спрямовані на досягнення 

завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних 

завдань та сприяє закріпленню знань, отриманих на лекції. 

За характером логіки пізнання в навчальному процесі природно використовуються 

методи, відповідні логіці. Це – аналіз, синтез, індукція, дедукція. Вони можуть діяти й у 

певному взаємозв´язку. 

Залежно від рівня розумової активності студентів виділяють такі методи навчання: 

проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький. 

 Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна 

робота студента є основним засобом засвоєння ним навчального матеріалу в час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. 

 

 

 



8. Методи контролю 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка 

рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних та  семінарських 

занять (групова дискусія);  

- контроль засвоєння теоретичного матеріалу; 

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати  результати 

дослідницької роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

  

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на основі 

проведення екзаменаційної роботи. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок студентів, набутих під час вивчення певного блоку тем. 

Екзамен складається в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної 

Європи». Екзаменаційна робота включає 40 тестових завдань. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка, яку здобувач вищої освіти має можливість 

отримати за результатами екзаменаційної роботи, складає 40 балів. 

 

Схема нарахування балів 

 Разом Екзамен Сума балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 60 40 100 

7 7 7 7 8 8 8 8 

 

Т1, Т2 ... – теми розділів 

У процесі вивчення кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів. На практичному занятті студент може отримати від 1 

до 7 балів за теми № 1–4 та від 1 до 8 балів за теми № 5–8. Максимально студент може 

отримати 60 балів. Екзамен оцінюється в 40 балів. Відповідно, максимальна кількість 

набраних балів за вивчення дисципліни складає 100 балів. 

 

 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

 

7 – 8  

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом; виявляє творчі 

здібності; здатен самостійно ставити та вирішувати завдання; вміє 

знаходити джерела інформації та аналізувати її, ставити та розв’язувати 

завдання; вільно самостійно та аргументовано викладає матеріал під час 

усних виступів та письмових відповідей; глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому наукову літературу; 



демонструє вміння самостійно робити аргументовані висновки; студент 

активно працює протягом семінарського заняття; впевнено відповідає на 

додаткові запитання; відповідь обов’язково супроводжується 

інформативною та яскравою презентацією. 

 

 

 

 

6 

Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить 

аналіз і систематизацію матеріалу; зроблені аргументовані висновки; 

студент активно працює протягом семінарського заняття; демонструє 

глибоке оволодіння лекційним матеріалом; здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, використовуючи 

при цьому літератур; впевнено відповідає на додаткові запитання; 

відповідь супроводжується презентацією; у процесі відповіді 

допускаються незначні помилки. 

 

 

 

5 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом; загалом 

розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

літературу; в цілому обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, самостійно оцінює життєві явища і факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них; відповідь супроводжується 

презентацією; під час відповідей на додаткові запитання мають місце 

певні неточності; презентація містить незначні технічні помилки. 

 

 

 

4 

В цілому студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації; у процесі підготовки доповіді не було використано 

необхідну наукову та методичну літературу; під час відповіді допущено 

окремі суттєві неточності; студент припускається помилок, відповідаючи 

на додаткові питання; відповідь супроводжується презентацією, в 

оформленні якої присутні серйозні помилки. 

 

 

 

3 

Відповідь відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладається їх зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей; недостатньо розкрито зміст 

теоретичних питань та практичних завдань; відповіді на запитання містять 

логічні та фактографічні помилки; у доповіді допускаються неточності; 

відповідь не супроводжується презентацією.  

 

2 

Студент частково володіє навчальним матеріалом, допускаючи при цьому 

суттєві помилки; не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей; відсутні відповіді на додаткові 

запитання; відповідь не супроводжується презентацією. 

 

1 

 

 

Студент демонструє фрагментарні знання; не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки; відповідь не супроводжується 

презентацією. 

 

0 

 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань; презентація 

відсутня. 



Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70 – 89 добре  

50 – 69 задовільно  

1– 49 незадовільно 

 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Зашкільняк Л. Історія Центрально-Східної Європи: Посіб. для студентів іст. і гуман. 

фак-тів. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. 660 с. 

2. Дюрозель Ж-Б. Історія дипломатії від 1919 року і до наших днів. К.: 

Основи, 1995. 903 с. 

3. Крапівін О. Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи: 

Навчальний посібник для студентів. Донецьк, 2012. 274 с. 

4. Кріль М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Київ: 

Знання, 2008. 284 с. 

5. Павлишин Л. П. Зовнішня політика Чеської Республіки: становлення та пріоритетні 

напрями розвитку (1993-2004 рр.): монографія. Ужгород, РІК-У, 2021. 224 с. 

6. Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. 

Київ: Мегатайп, 2001. 495 с. 

7. Ротшильд Д. Повернення до різноманітності: політична історія СхідноЦентральної 

Європи після завершення Другої світової війни. К.: Мегатайп, 2004. 382 с. 

8. Снейдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь (1569 – 1999). К.: 

Дух і літера, 2016. 464 с. 

9. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації 

«Академія політичних наук». Київ. Вид. Політія, 2019. Вип. 4 (14). 368 с. 

10. Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна, Росія, Польща. К.: Дух і літера, 

2016. 552 с. 

11. Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та балканських країн. ХХ 

століття. Київ: Генеза, 2005. 816 с. 

 

Додаткова 

1. Андрейко В. І. Проблеми економічної інтеграції Словацької Республіки до 

Європейського Союзу. Наукові записки. Серія: Історичні науки. Т. 91. С. 58 – 62. 



2. Буглай Н.М. Основні тенденції зовнішньої політики Польщі під час перебування при 
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Історичні науки. Вип. 3. 38. (110). С. 117 – 121. 

3. Буглай Н.М. Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних 

напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.). Дис. … докт. іст. 

наук. Спец. 07. 00. 02 «Всесвітня історія».  Київ, 2018. 493 с. 

4. Бурдяк В. Інтеграція Республіки Болгарія до Європейського Союзу. Україна–Європа–

Світ.  Збірник наукових праць. С. 23 – 34. 

5. Бурдяк В. Прагматизм етнополітичних аспектів розвитку Республіки Болгарія. 

Наукові записки. Вип. 34. С. 287 – 300.  

6. Вовканич І., Купар Д. Політико-правові засади формування регіональної зовнішньої 

політики Словацької Республіки у 1993 – 2006 рр. Збірник наукових праць. 2020. Вип. 

2. (25). С. 19 – 28.  

7. Вовчук Л. Зовнішня політика Румунії за президентів Т. Бесеску 

та К. Йоханніса: порівняльний аналіз. Старожитності Лукомор’я. 2020. № 1 (1).  

С. 165 – 174. 

8. Волкова Я. Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив на болгаро-

турецькі відносини. Дис. … канд. політ. наук. Спец.: 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. Одеса, 2018. 212 с.  

9. Гайдай Д. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності. Наукові 

записки.  Вип. 4 – 5 (72 – 73). С. 377 – 392. 

10. Гузинець Ю. Етнополітика Угорської Республіки щодо закордонних угорців. Наукові 

записки.  Вип. 37. С. 264 – 273. 

11. Демещук А. Відносини Республіки Хорватія з країнами ЄС (1992–1999 рр.). 

Європейські історичні студії. 2019. № 12. С. 6 – 27. 

12. Іллар К. Нові пріоритети зовнішньої політики Угорщини в 1994-1998 роках: розвиток 

і реалізація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2014. 
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