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П78
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : 
збірник наукових праць / [редкол.: В. С. Степанков (го-
ловн. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 
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У другий випуск збірника, присвячений 75-річному ювілею про-
фесора В.П. Газіна, увійшли статті провідних вітчизняних істори-
ків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії кра-
їн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у 
розвитку даного регіону. Рекомендується для науковців, виклада-
чів ВНЗ, студентів та всіх, хто цікавиться історією ЦСЄ.
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