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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Повоєнна новітня історія переконливо продемонструвала пере-
хідний характер сучасного етапу розвитку людського суспільства. У цей 
період у всіх сферах життя людство зазнало значних змін. Дедалі більше 
стає зрозумілим, що світ вступає в нову епоху, де закладаються основи 
переходу людської цивілізації на новий, вищий щабель історичної ево-
люції. 

В останнє десятиріччя ХХ — на початку ХХІ ст. сталися глибокі 
зрушення в політичному, економічному та культурному житті всіх країн 
і народів Європи. Розпався могутній Радянський Союз, на руїнах якого 
виникли незалежні держави, зазнала краху так звана світова система со-
ціалізму, а разом з нею закінчився і період “холодної війни”. 

Не менш разючі зміни відбулися і в розвинених країнах Західної Єв-
ропи, що відбилося на всій сучасній історії. Фундаментальні зміни в 
економіці та соціальній структурі, визначні прориви на ключових на-
прямах науково-технічного прогресу, створення всесвітнього інформа-
ційного простору, небачене прискорення процесу глобалізації — все це 
зумовлює формування нового типу людської цивілізації ХХ–ХХІ ст.  

Унаслідок цього постала нагальна необхідність переосмислити всі 
зміни, що сталися протягом останнього періоду, і дати адекватну оцінку 
новим явищам і тенденціям сучасного світу, розвиток якого значною мі-
рою визначається промислово розвиненими країнами Західної Європи. 

Незважаючи на східноєвропейську центристську архітектоніку побу-
дови навчальної програми, основна увага в ній приділяється таким поді-
ям і фактам сучасної історії країн Західної Європи, що не знайшли до-
сить повного відображення у підручниках та монографіях останніх років 
або їх інтерпретація не відповідає запитам сьогодення. Йдеться насам-
перед про концепції глобалізації та постіндустріального (інформаційно-
го) суспільства, вивчення яких значною мірою ускладнюється нерозроб-
леністю джерелознавчих, історіографічних і методологічних засад істо-
ричних досліджень. Крім того, серед основних завдань курсу також є: 

• дати аналіз основних закономірностей розвитку історичних про-
цесів в країнах Європи (другої половини ХХ — початку ХХІ ст.); 

• визначити пріоритетні напрями європейської інтеграції; 
• висвітлити головні особливості так званих “оксамитових револю-

цій” кінця 80-х років у Центральній та Східній Європі. 
Ця авторська програма, яка певною мірою є одночасно і новаторсь-

кою, в жодному разі не претендує на всеосяжне охоплення вищеозначе-
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них проблем, а лише вказує на основні тенденції та суперечності, ви-
вчення яких, на наш погляд, є неодмінною умовою для адекватного ро-
зуміння особливостей історичного розвитку країн Європейського Союзу 
на сучасному етапі. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“ІСТОРІЯ  КРАЇН  ЄВРОПИ”  
(ХХ — початок ХХІ ст.)  

(1945 — початок ХХІ ст.) 
Частина ІІ 

№ 
пор. Назва теми 

1 Виникнення та розвиток світової системи соціалізму:  
етапи, шляхи та методи його насадження в країнах Централь-
ної та Східної Європи. Основні моделі  
суспільних перетворень. Кризові явища 

2 Від “реального соціалізму” до різносферної складової  
системних трансформацій 90-х років ХХ —  
початку ХХІ ст. 

3 Західні суспільства другої половини ХХ — початку  
ХХІ ст. Закономірності історичного розвитку 

4 Глобалізація як системна складова європейської  
цивілізаційної парадигми 

5 Постіндустріальне суспільство та економічна, політична і со-
ціальна ситуація в розвинених країнах Західної Європи 

6 Велика Британія 
7 Франція 
8 Німеччина 
9 Італія 

10 Іспанія 
11 Міжнародні відносини (друга половина ХХ —  

початок ХХІ ст.) 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни 

“ІСТОРІЯ  КРАЇН  ЄВРОПИ”  
(ХХ — початок ХХІ ст.)  

(1945 — початок ХХІ ст.)  
Частина ІІ 

Тема  1 .  Виникнення та розвиток світової системи соціалізму: 
етапи, шляхи та методи його насадження в країнах 
Центральної та Східної Європи. Основні моделі  
суспільних перетворень. Кризові явища 

Величезні економічні та демографічні втрати країн регіону після 
Другої світової війни. Найбільш відчутні втрати серед країн з вищим рі-
внем соціально-економічного розвитку (Польща, Угорщина, Чехосло-
ваччина). Територіальні зміни у Східній Європі та їх вплив на зміни на 
регіональній політичній карті. Вирішення одного з найскладніших за-
вдань — переміщення населення (радянсько-польська угода 1945 р.), 
обмін населенням між СРСР та Чехословаччиною у прикордонних ра-
йонах методом оптації. Поверхневий характер готовності мас до глибо-
ких демократичних перетворень і преференції на користь “твердої руки” 
для вирішення нагальних проблем суспільства.  

Непримиренне та безкомпромісне обстоювання власних ідеалів, ха-
рактерне для більшої частини нової державної еліти (спадок Другої сві-
тової війни) — закон післявоєнного політичного життя Східної Європи. 
Зростаючий вплив націоналістичних настроїв, націоналістично орієнто-
ваних течій у демократичних і комуністичних таборах. 

Консолідація колишніх опозиційних партій і рухів, створення широ-
ких багатопартійних коаліцій, що одержали назву Національних або Ві-
тчизняних фронтів. Модель “наздоганяючого розвитку” — прагнення 
забезпечити ривок своїх країн в індустріальному розвитку, наблизитись 
до рівня провідних країн. Неминучість вибору між Заходом і Сходом. 

Розробка академіком Є. Варгою за вказівкою Сталіна концепції “де-
мократії нового типу”. “Народна демократія” в теорії — суспільний лад, 
що поєднує принципи соціальної справедливості, парламентської демо-
кратії і свободи особистості, “третій шлях” — альтернатива індивідуалі-
стичному американізованому капіталізму і радянському тоталітаризму; 
на практиці — різновид диктатури пролетаріату за формальної наявності 
кількох партій різного політичного спектра, але за обов’язковою керів-
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ною і спрямовуючою роллю партій марксистсько-ленінського типу. Роз-
горнута характеристика реалізації цієї концепції в різних країнах. 

Втручання Великої Британії та США у процес формування нових 
урядових гілок влади в Болгарії та Румунії (Паризька мирна конферен-
ція, серпень 1946 р.). Загострення відносин між союзниками на ІІІ та IV 
сесіях РМІС (1946–1947 рр.) з питання майбутнього Німеччини.  

Проголошення “доктрини Трумена”. Початок хрестового походу 
проти комунізму та відкритої боротьби наддержав за геополітичний 
вплив у будь-якому регіоні земної кулі. Економічна допомога США єв-
ропейським країнам за планом Маршалла (літо 1947 р.). Зацікавленість 
планом з боку Польщі та Чехословаччини, їх “добровільна і рішуча від-
мова” після “дружніх консультацій” в Москві. 

Одноманітність оформлення прорадянських режимів у країнах Схід-
ної Європи: “мирне переростання національно-демократичної революції 
в соціалістичну”. Стадії формування соціалістичного табору: розгром 
демократичної опозиції; організаційне злиття комуністичних і соціал-
демократичних партій з подальшою їх дискредитацією, а згодом і фізи-
чного знищення лідерів соціал-демократії, наявна комуністична гегемо-
нія в усіх країнах Центрально-Східної Європи; правове закріплення со-
ціалістичного ладу, прийняття конституцій. Схожість правової доктри-
ни — закріплення принципу народовладдя і класова основа — “держава 
робітників і трудящих селян”. Категорія “ворог народу” — дієва зброя 
проти людей, які не поділяли симпатій до панівних ідеологічних посту-
латів. Конкретні приклади по кожній країні окремо. 

Створення Комуністичного інформаційного бюро — Комінформу на 
кшталт колишнього Комінтерну, але зі свідомо звуженим полем діяль-
ності — політична трибуна ВКП(б) для представлення “правильного ба-
чення шляхів будівництва соціалізму” (вересень 1947 р.). 

Радянсько-югославський конфлікт (1948 р.), його політична сутність. 
Шість головних причин його виникнення та їх суттєва характеристика. 

Остаточне закріплення ідеологічних і політичних основ соціалістич-
ного табору, зокрема права СРСР втручатися у внутрішні справи інших 
соціалістичних країн. Визнання універсальності радянської моделі соці-
алізму (ІІ засідання Комінформу, червень 1948 р.). Жорсткий контроль 
СРСР над розвитком країн Східної та Центральної Європи (створення 
Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) — 1949 р.) для координації 
економічної інтеграції соціалістичних країн; 1955 р. — воєнно-
політичний блок Організації Варшавського договору. Остаточне оформ-
лення курсу на створення соціалістичного табору. 
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Перехід країн Східної Європи під тотальний контроль СРСР, остато-
чна політична уніфікація їх суспільного розвитку. Радикальні чистки 
комуністичного руху, політичні процеси та репресії з метою зміцнення 
влади найбільш ортодоксальних “промосковських” комуністів. Ство-
рення ЦРУ, реалізація операції “Розщеплюючий фактор”, спрямований 
на дискредитацію націонал-комуністичного крила правлячих східноєв-
ропейських партій. “Югославський фактор” — привід для розгортання 
широкомасштабних репресій в керівництві комуністичних партій Схід-
ної Європи. 

Основні напрями економічної політики східноєвропейських комуніс-
тичних режимів кінця 40-х — початку 50-х років: індустріалізація, наці-
оналізація промисловості і банківського сектора, початок колективізації 
сільського господарства, формування нової управлінської структури і 
структури розподілення, жорсткий, директивний характер планування 
економічного розвитку, пріоритет “валових показників” внаслідок пов-
ного ігнорування реального грошового еквівалента виробленої продук-
ції. Книга Сталіна “Экономические проблемы в СССР” та її вплив на 
економічну стратегію східноєвропейських режимів. 

Тимчасовий успіх від реалізації моделі “наздоганяючого розвитку” 
та завершення переходу до індустріально-аграрного типу суспільства. 
Формування “мобілізаційної” системи економічних відносин. Заміна го-
ризонтальних ринкових зв’язків вертикальною командно-
адміністративною структурою. Неминуча бюрократизація економічного 
управління, проблеми латентної корупції. 

Нарада східноєвропейських і робочих партій в Москві (літо 1953 р.), 
оприлюднення деяких напрямів нового політичного курсу радянського 
керівництва після смерті Й. Сталіна. Послаблення політичного контро-
лю з боку Москви та активізація в керівництві Польщі, Угорщини, Чехо-
словаччини пошуку гнучкішої стратегії реформ, підвищення їх соціаль-
ної ефективності. Опозиційні настрої щодо нового курсу з боку робітни-
чого класу і трудового селянства в ПНР, УНР, ЧССР та НДР. Масові 
протести в НДР (червень 1953 р.) та їх придушення. Стихійні виступи на 
підприємствах у м. Познані (Польща) проти підвищення цін на продово-
льчі товари (літо — осінь 1956 р.); події в Угорщині (1956 р.) та їх кри-
ваві наслідки.  

Відносна стабілізація соціально-економічного та політичного стано-
вища у Східноєвропейському регіоні, її подвійний характер і особливос-
ті двох групи країн:  
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Чехословаччині, Польщі, НДР, Угорщини, Югославії — більш зба-
лансований характер; 

Румунії, Болгарії, Албанії — жорсткий варіант соціалістичного буді-
вництва. 

Офіційне декларування завершення побудови “основ соціалізму”: VII 
з’їзд БКП — 1958 р.; ІІІ з’їзд РРП — 1960 р.; VIII з’їзд УСРП — 1962 р. 
Закріплення завершення І етапу соціалістичного будівництва на консти-
туційному рівні: ЧССР — 1960 р., СФРЮ — 1963 р.  

ХХ з’їзд КПРС (1956 р.) та його вплив на остаточне формування ос-
новних моделей суспільного розвитку країн Центрально-Східної Євро-
пи, реалізація яких передбачала вибір кожною країною власного шляху 
вдосконалення соціалізму. Основні моделі “реального соціалізму”: ста-
лінська (тоталітарна комуністична), неосталінська (консервативного со-
ціалізму), консервативної модернізації, змішана, перехідна (транзитив-
на), спрямована на відновлення орієнтації на ринкові механізми і соціа-
льно-економічну реанімацію пріоритету приватної власності, активне 
використання принципів ринкового ціноутворення. Суттєві характерис-
тики зазначених моделей.  

Нагальна необхідність вибору подальшого шляху розвитку. Спроби 
реформування соціалістичної системи. “Празька весна” 1968 р. та її 
придушення. Період “застою”. Польська криза кінця  
70-х — початку 80-х років. Профспілка “Солідарність”, Лех Валенса. 

“Доктрина Брежнєва”, або “доктрина обмеженого суверенітету” — 
символ насильницької консолідації соціалістичного табору. Принцип 
колективної відповідальності за збереження соціалізму, зміни в геополі-
тичній обстановці в Європі, суперечливий характер реформаторського 
десятиліття.  

Література [16; 18; 37; 47–51; 70; 88; 100; 104] 

Тема  2 .  Від “реального соціалізму” до різносферної складової  
системних трансформацій 90-х років ХХ — початку  
ХХІ ст. 

Вплив процесів “перестройки” в СРСР на подальший розвиток схід-
ноєвропейського соціалізму. Пошук М. Горбачовим принципово інших 
форм взаємовідносин з країнами соціалістичного табору (заміна терміна 
“табір” на термін “соціалістична співдружність”). Нові орієнтири розви-
тку соціалістичної інтеграції: інтенсифікація прямих економічних 
зв’язків, економічні відносини на засадах взаємовигідності і взаємодо-
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помоги, подолання бюрократизму в діяльності структури РЕВ, відмова 
СРСР від ролі “старшого брата” та рівна, взаємна відповідальність чле-
нів співдружності за долю соціалізму (затвердження цих принципів на 
зустрічі лідерів країн РЕВ, їх ідеологічне обґрунтування на ХХVII з’їзді 
КПРС). Труднощі при реалізації нової інтеграції. Економічна дезінтег-
рація “соціалістич-ної співдружності” — пролог до політичного розвалу 
системи соціалізму.  

Обмежене коло країн-послідовниць радянських реформ (Польща, 
Угорщина, Югославія). 

Ключова ідея першого етапу реформ перебудовчої доби — не так 
політична демократизація, як прискорення соціально-економічного роз-
витку та новий виток “наздоганяючого” руху, що з погляду світової 
практики виявилося вочевидь недостатнім. Параметральні невідповідно-
сті реалій та об’єктивна системна затребуваність.  

Формування у другій половині 70-х років контурів принципово нової 
постіндустріальної моделі на Заході, яка передбачала гнучкий економіч-
ний розвиток техніко-технологічної бази виробництва, ефективне поєд-
нання великого та малого бізнесу, перехід до ресурсо- та енергозберіга-
ючих технологій, створення єдиного інформаційного простору. Ця мо-
дель дає змогу значною мірою посилити фактор особистості, психологі-
чний фактор у розвитку виробничої системи, адекватна новій соціальній 
структурі західного суспільства, в якому класові фактори поступались 
місцем багатогранним взаємовідносинам різних соціальних прошарків. 
Навести країни, які певною мірою відповідали параметрам цієї моделі. 

Провал економічних реформ епохи “перестройки” — головний фак-
тор підведення риски під існуванням соціалізму як суспільної системи.  

Неминучість розпаду соціалістичної системи і залежність сценаріїв 
заміни державного ладу від спадщини соціалістичної системи. Прямий 
зв’язок між наявністю активних реформ “перестройки”, ідеологічного 
плюралізму і ступенем плавності переходу до нової, ринкової економіч-
ної системи та її юридичного забезпечення. 

Події серпневого (1991 р.) путчу в Москві та подальші зміни держав-
ного ладу в СРСР — головні фактори унеможливлення побудови соціа-
лізму в країнах Східної Європи за радянським зразком. 

Політична доля Східноєвропейського регіону з огляду на інтенсифі-
кацію діяльності ЄС і НАТО на їх поетапне розширення. Діяльність так 
званої вишеградської групи, на основі якої було створено Центрально-
європейську зону вільної торгівлі (Словаччина, Чехія, Угорщина, Поль-
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ща (1993 р.) та Словенія (1995 р.). Перспективи розвитку країн Центра-
льно-Східної Європи у ХХІ ст. 

Література [15; 17; 18; 55; 71; 73; 88; 101; 102] 

Тема  3 .  Західні суспільства у другій половині ХХ — початку  
ХХІ ст. Закономірності історичного розвитку 

Вплив Другої світової війни на розвиток соціально-економічної сис-
теми країн Заходу. Зміни в капіталістичній економіці. Технологічна ре-
волюція і початок постіндустріальної доби (середина 70-х років). Транс-
національні корпорації. Воєнно-промисловий комплекс. Особливості 
конкурентної боротьби. Функції ринкового механізму. Нові форми під-
приємництва. Зміни у валютній системі капіталізму. 

Роль державних і політичних інститутів. Регулювальна функція дер-
жавних інститутів. Післявоєнний досвід втручання держави в економіку. 
Політична влада і капіталістична економіка. Плюралістична демократія і 
авторитаризм.  

Партійно-політична структура західних суспільств. Взаємодія полі-
тики і економіки в зоні розвинених вільноринкових демократій. Націо-
налізація і приватизація. 

Соціальні відносини в сучасних західних суспільствах. Зміни в соціа-
лістичній структурі другої половини ХХ ст. Соціальна функція держави. 
Соціальні регулятори. Місце і роль боротьби трудящих за свої інтереси. 
Форми соціальної боротьби. Профспілки у капіталістичному суспільстві. 
Сучасні соціальні проблеми високорозвинених вільноринкових сус-
пільств. Консьюмеризм. 

Духовно-ідеологічна сфера життя західних суспільств. Засоби масо-
вої інформації. Громадські непартійні об’єднання. Індустрія розваг, від-
починку та спорту. Література та мистецтво: від модернізму до постмо-
дернізму. Освіта. Релігія і релігійні інститути. Екуменізм. Нова роль ка-
толицької церкви. Нові явища в суспільній психології і життєвих стилях. 
Феномен масової культури. Інтеграційні і глобалізаційні тенденції в по-
буті, одязі та харчуванні. Діалектика взаємодії капіталізму і соціалізму. 
Крах східноєвропейських моделей соціалізму і доля змагання Захід — 
Схід. Особливості стосунків високорозвинених країн з країнами “тре-
тього світу”. Моделі капіталізму, їх національна специфіка. Перспективи 
капіталістичної модернізації.  

Комунікаційно-інформаційна революція ХХ ст. та її роль у соціаль-
но-економічних і соціокультурних трансформаціях західних суспільств. 
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Природа і наслідки глобалізаційних тенденцій в економці, технологіях, 
культурі. 

Література [8; 15; 22; 25; 26; 30; 32; 35; 38; 39;  
44; 61; 71; 84–87; 96; 108] 

Тема  4 .  Глобалізація як системна складова європейської  
цивілізаційної парадигми 

Глобалізація — найважливіша тенденція розвитку сучасного світу, 
що містить економічні і політичні процеси. Взаємовідносини між дер-
жавою і глобалізацією. Зміни лідируючих позицій серед головних аген-
тів глобалізації світогосподарських зв’язків. 

Глобалізація світової економіки — потужний засіб вирішення багатьох 
невирішених і загрозливих для всього людства проблем. 11 вересня 
2001 р. — дата остаточного вступу світу в епоху глобалізації.  

Загальноприйнята думка щодо хронологічної точки відліку початко-
вої стадії глобалізації. Періодизація глобалізації та суттєві характерис-
тики її трьох основних етапів. 

Характерні особливості третього етапу глобалізації. Створення симе-
тричних фінансово-економічних і військово-політичних організацій — 
НАТО і Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), з одного боку; 
Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) і Організація Варшавського до-
говору (ОВД) — з іншого. “Холодна війна” між двома світовими систе-
мами — фактор величезного напруження інтелектуальних сил з обох 
сторін, а також помітного прискорення процесу глобалізації. Характери-
стика кардинальних змін на початку ХХІ ст.  

Переломний момент у глобальному протиборстві соціалізму і капіта-
лізму (70-ті роки ХХ ст.). Шляхи та результати виходу із затяжної сис-
темної кризи для країн Заходу та Сходу. Фактори символічного визна-
чення кінця панування промислової цивілізації і початок нової, постін-
дустріальної (інформаційної) епохи. Постіндустріальна стадія розвитку 
західного суспільства — найважливіша риса, що вказує на завершення 
становлення процесу глобалізації. 

Роль так званого “золотого мільярда” в різкому посиленні інфор-
маційних потоків та у спробах сформувати однополюсний світ як ознака 
новітнього часу. Шляхи реалізації намірів. Невіддільні складові “нової 
якості спільності”.  

Нова якість ступеня торгово-економічної глобалізації, інтерна-
ціональної взаємозалежності, кооперації і міжнародного поділу праці, 
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зародження єдиного механізму світової економіки з відповідними орга-
нами управління — МВФ, Світовим банком та урядовими і неурядовими 
організаціями, а також реалізація можливостей кожної доби здійснювати 
трансфер величезних капіталів (до 1 трильйона дол.), особливо після 
прийняття адміністрацією Б. Клінтона закону про юридичну правомоч-
ність електронного підпису на документах (15 січня 2000 р.). Технологі-
чні рівні реалізації. 

Можливості глобалізації стати домінуючим фактором цивілізованого 
розвитку світу в першій чверті ХХІ ст., коли процес загальносвітової 
консолідації фактично може завершитись повною схожістю зі світовою 
федерацією. Побоювання, що вірогідність негативного безконтрольного 
впливу глобалізації на підрив транснаціональними корпораціями (ТНК) 
національного суверенітету окремих держав може зіштовхнути сталий 
світопорядок і світове співтовариство у стан хаосу, небаченого з часів 
Середніх віків. Ступінь верифікації та гіпотетичності досить безрадісних 
пророцтв американського політолога С. Хантінгтона про глобальне зі-
ткнення цивілізацій, запобігти яким буде неможливо.  

Інституційна оцінка перспектив розвитку глобальних протиріч су-
часного світу (“саміт тисячоліття” — ювілейна сесія Генеральної Асам-
блеї ООН, вересень 2000 р.) та підписання Загальної Декларації. Харак-
теристика її основних положень. 

Значення для розв’язання проблем глобалізації сесій в Давосі 
(Швейцарія); сесій Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). 

Роль у вирішенні протиріч глобалізації Всесвітньої торговельної ор-
ганізації (ВТО), до якої входять більш ніж 130 країн світу і яка була 
створена на основі Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ); її 
позиція як одного з провідних факторів світового розвитку. 

Нечувана активність “великої вісімки” — своєрідного клубу семи 
провідних світових держав (США, Великої Британії, Франції, Ні-
меччини, Італії, Канади та Японії), до якого зовсім недавно вступила і 
Росія. Характеристика її діяльності та документів.  

Визначення ступеня впливовості і авторитетності теологічних інсти-
туцій, які вимагають від розвинених держав списати всі неоплачені бор-
ги бідних країн у найближчий час. Історичне значення понтифікату Іва-
на Павла ІІ для всесвітнього теологічного, гуманістичного та суспільно-
політичного розвитку. 

Антиглобалізм — своєрідний прояв кризи ідентичності сучасного за-
хідного суспільства. Хронологія його зародження, суттєві харак-
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теристики, особливості інституалізації та перспективи подальшого роз-
витку.  

Література [9; 23; 25; 29; 32; 53; 61; 63; 65;  
66; 75; 86; 87; 90; 92; 103; 105] 

Тема  5 .  Постіндустріальне суспільство та економічна,  
політична і соціальна ситуація в розвинених країнах  
Західної Європи 

Подвійний характер формування нового типу світового співробітни-
цтва: з одного боку, втрата традиційних, притаманних індустріальній 
стадії розвитку цінностей, які колись об’єднували суспільство в єдине 
ціле і надавали йому необхідну сталість, а з іншого — поява нових соці-
альних груп з високими прибутками та кількісне зростання “нового се-
реднього класу”, людей інтелектуальної праці, які формують зовсім ін-
ший спосіб життя, забезпечують нечувано високу продуктивність праці, 
а також досить високі прибутки для населення, що дає можливість забу-
ти про матеріальні негаразди початку минулого століття. Їх роль і місце 
у формуванні постіндустріального суспільства. 

Відтворення можливостей поширення ідей постматеріального розви-
тку суспільства, де перше місце посідають нематеріальні цінності, в то-
му числі розкутість, почуття обов’язку, солідарність, відповідальність, 
що породжує бажання працювати не так для грошей, як для реалізації 
своїх природних здібностей та проявів індивідуальних рис особистості.  

Рівень впливу цих зрушень на більш динамічне становлення стадії 
постіндустріального розвитку. 

Так звана “нова економіка” орієнтована не на виробництво матеріа-
льних благ, а на одержання, зберігання, обробку, передавання та вико-
ристання інформації. Ступінь результативності інформаційної револю-
ції, що забезпечує зміну швидкості суспільних перетворень. Пріоритетні 
позиції в економіці інтелектуального капіталу порівняно з промисловим, 
які забезпечуються не тільки швидкістю, а й частотою модифікації і за-
гальною доступністю. Перспективи поглиблення протиріч між обома рі-
зновидами капіталу. 

Визначити, наскільки разючі зміни відбулися у суспільно-
політичному житті Заходу протягом двох останніх десятиріч ХХ ст., та 
ідентифікувати, наскільки обґрунтованим можна вважати твердження, 
що саме цей період і є завершальною фазою становлення постіндустріа-
льного суспільства. Виявити ступінь верифікації та валідності рівня по-
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долання найболючіших протиріч капіталістичного суспільства, які да-
ють можливість визначити цей процес як завершений, навіть незважаю-
чи на те, що подекуди мають місце посилання на циклічний характер го-
сподарського розвитку, що час від часу викликає певні економічні та 
соціальні негаразди. Відсутність з їх боку будь-якої загрози стабільності 
західної цивілізації, що було характерно для неї ще 20–30 років тому. 

З’ясування трьох основних причин, які, з одного боку, формують 
усталено функціонуючу економічну систему, що базується на ефектив-
ному використанні найновітніших досягнень науково-технічної револю-
ції; з іншого — країни Заходу одержали важливу історичну перемогу 
над могутньою світовою соціалістичною системою на чолі з СРСР; і, 
нарешті, останні досягнення НТР помітно змінили погляд на екологію 
людства та інші глобальні проблеми сучасності.  

Узагальнене визначення змістовних характеристик постіндустріаль-
ного суспільства та уточнення позитивних наслідків від його розвитку й 
удосконалення.  

Моніторинг проблемного та суперечливого характеру періоду стано-
влення постіндустріального суспільства, в котрому як одне з основних 
протиріч виступає феномен самої глобалізації з її непередбаченими нас-
лідками, що можуть спростувати навіть найоптимістичніші прогнози. 

Системний аналіз характеру переходу до завершальної фази постін-
дустріального суспільства, що супроводжується збільшенням розриву 
між тими країнами, які все ще перебувають або на стадії індустріального 
розвитку, або на рівні патріархального чи полу-патріархального суспіль-
ства. Формування адекватного розуміння змістовних аспектів процесу 
посилення протиріч між так званим “золотим мільярдом” Заходу і реш-
тою “голодних” мільярдів населення Азії, Африки та Латинської Амери-
ки. Пропозиція розвинених країн Заходу своєї концепції глобалізації як 
головного дієвого засобу позбавлення від зубожіння та голоду. Неадеква-
тність практики її реалізації сучасним потребам залишеної напризволя-
ще відсталої периферії світового господарства. Глобалістична та цивілі-
заційна нагальність вирішення цієї проблеми не тільки для життя мілья-
рдів людей країн, що розвиваються, а й для самого постіндустріального 
суспільства на Заході. Доказове обґрунтування цієї тези.  

Література [3; 10; 13; 19; 33; 34; 60; 62;  
63; 72; 75; 81; 97; 109] 
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Тема  6 .  Велика Британія 
Політичні і соціально-економічні наслідки Другої світової війни для 

Великої Британії. 
Третій і четвертий лейбористський уряди. Соціально-політичні захо-

ди лейбористів. Поглиблення кризи Британської імперії та початок її 
розпаду. Велика Британія і домініони. Економічний розвиток країни. Зо-
внішня політика лейбористів. 

Повернення до влади консерваторів, їх внутрішня і зовнішня політи-
ка. Політика правління королеви Єлизавети ІІ (1952 р.). Науково-
технічний прогрес і його наслідки для країни. Британія та інтеграційні 
процеси в Європі. Виникнення стагнаційних тенденцій в британській 
економіці. Подальша дезінтеграція колоніальної системи. Загальні під-
сумки правління консервативних урядів В. Черчилля, Е. Ідена, 
Г. Макміллана і А. Дугласа-Х’юма. 

Вибори 1964 р. і повернення до влади лейбористів. Економічне ста-
новище Великої Британії і політика лейбористських урядів. Зовнішня 
політика лейбористів. Велика Британія і “Спільний ринок”. Соціокуль-
турні трансформації у британському суспільстві в 60-ті роки. Рок-групи 
“Бітлз” і “Роллінг Стоунз”. Молодіжна контркультура.  

Вибори 1970 р. і повернення до влади консерваторів на чолі з 
Е. Гітом. Поглиблення кризової ситуації в Північній Ірландії. Вступ Ве-
ликої Британії до Європейського Співтовариства. 

Перемога лейбористів на виборах 1974 р., їх внутрішня і зовнішня 
політика. Загальні підсумки правління урядів Г. Вільсона і 
Дж. Каллагена, криза лейборизму. 

Прихід до влади консерваторів на чолі з М. Тетчер у 1979 р. Внутрі-
шня політика урядів М. Тетчер. “Фолклендська війна”. Загальні наслідки 
для країни перебування при владі М. Тетчер. Феномен “тетчеризму”. 
Британське суспільство в роки прем’єрства Дж. Мей-джора. 

Прихід до влади лейбористів на чолі з Е. Блером у 1997 р. Феномен 
“нового лейборизму”, здобутки і проблеми Великої Британії за роки 
першого прем’єрства Е. Блера. Друга поспіль перемога лейбористів на 
парламентських виборах. Другий кабінет Е. Блера. Партнерські відноси-
ни з США. Жорстка опозиція проамериканській політиці Е. Блера з боку 
рядових членів Лейбористської партії (з’їзд лейбористів, вересень 
2002 р.). Активна участь Великої Британії у військовій операції в Іраку. 
Постійний характер зустрічей Е. Блера з президентом Росії В. Путіним. 
Російсько-британські та україно-британські економічні відносини. 

Література [5; 8; 25; 29; 44; 45; 58; 67; 68; 71;  
76; 89; 86; 98; 103; 105; 108] 
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Тема  7 .  Франція 

Політичне і соціально-економічне становище Франції після Другої 
світової війни. Зміни в позиціях Франції на світовій арені. Початок роз-
паду французької колоніальної імперії. “Тимчасовий режим” і політичне 
життя країни того періоду.  

Четверта республіка. Конституція Четвертої республіки. Політична 
боротьба за часів Четвертої республіки. Франція і виникнення військо-
во-блокової системи в Європі. Політика Франції щодо німецького пи-
тання. Розпад французької колоніальної імперії. Війна в Індокитаї 
(1945–1954 рр.). Війна в Алжирі. Соціально-економічні здобутки Фран-
ції в роки Четвертої республіки. Падіння Четвертої республіки. 

П’ята республіка. Конституція П’ятої республіки. Зовнішня і внутрі-
шня політика Ш. де Голля. Режим “особистої влади”. Референдум і пар-
ламентські вибори 1962 р. Надання незалежності Алжиру. Криза П’ятої 
республіки і масові молодіжні виступи (1968 р.). Відставка Ш. де Голля. 
Прихід до влади Ж. Помпіду. Президентські вибори 1974 р. Феномен 
голлізму. 

Внутрішньополітичне життя і зовнішня політика Франції 70–80-х ро-
ків. Оформлення партійно-політичної системи в 70-ті роки. Президент-
ські вибори 1981–1988 рр. Особливості політики президентів В. Жіскар 
д’Естена і Ф. Міттерана, феномен співіснування президентів і урядів рі-
зної партійної належності у 80–90-ті роки. 

Президентські вибори 1995 р. Особливості політичної лінії президен-
та Ж. Ширака. Французьке політичне життя і зовнішня політика напри-
кінці ХХ — початку ХХІ ст. Президентські вибори 2002 р.  

Література [5; 6; 8; 14; 15; 20; 21; 27; 28; 41; 42;  
44; 54; 57; 59; 71; 74; 77; 79; 80; 94] 

Тема  8 .  Німеччина 

Політичні, соціально-економічні та духовні наслідки краху гітлериз-
му для німецького народу. Рішення Берлінської (Потсдамської) конфе-
ренції з німецького питання. Підходи великих держав до здійснення 
окупаційної політики в соціально-економічній, політичній та ідеологіч-
них сферах, їх наслідки. Берлінська криза 1948–1949 рр. Позиція полі-
тичних партій і рухів щодо майбутнього Німеччини. 

Розкол Німеччини: утворення ФРН і НДР. Конституційні основи 
ФРН, її партійно-політична система. Зовнішньополітичний курс христи-
янсько-ліберальної коаліції: інтеграція із Заходом, ремілітаризація, 
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вступ до НАТО, “доктрина Гальштейна”. Внутрішня політика уряду 
К. Аденауера (1949–1963 рр.): доктрина соціального ринкового госпо-
дарства і досягнення “економічного дива” та “добробуту для всіх”. 

Основи політичної і соціально-економічної системи НДР. Завору-
шення 17 червня 1953 р. Входження країни до Варшавського пакту. Бе-
рлінська криза 1958–1961 рр. та її наслідки для німецького народу. 

Відставка К. Аденауера. Уряд Л. Ерхарда (1963–1966 рр.). Економіч-
на криза 1966 р. Велика коаліція (1966–1969 рр.) і утворення позапарла-
ментської опозиції. Нові соціальні рухи (молодіжний, природоохорон-
ний, антивоєнний, феміністичний). Вибори до бундестагу 1969 р. і при-
хід до влади уряду соціально-ліберальної (малої) коаліції. Нова східна 
політика уряду В. Брандта — В. Шеєля (1969–1974 рр.), його програма 
внутрішніх реформ. Проблема тероризму. Економічна криза 1973 р. По-
літичний курс малої коаліції уряду Г. Шмідта — Г.-Д. Геншера (1974–
1982 рр.). 

Економічна криза 1981 р. і прихід до влади християнсько-ліберальної 
коаліції на чолі з канцлером Г. Колем. Зовнішня політика і соціально-
економічний розвиток ФРН у 80-ті роки. 

Криза політичного режиму в НДР наприкінці 80-х років. Масовий 
громадський рух за суспільно-політичні перетворення, втрата монополії 
влади СЄПН. Падіння берлінського муру. Перші вільні демократичні 
вибори (березень 1990 р.) Угоди про входження НДР до складу ФРН і 
відновлення німецької єдності. 

Перші загальнонімецькі вибори до бундестагу 1990 р. і перемога 
християнсько-ліберальної коаліції. Досягнення об’єднаної Німеччини; 
проблеми і пошук шляхів їх вирішення урядом Г. Коля. 

Прихід до влади в результаті парламентських виборів 1998 р. уряду 
червоно-зеленої (СДПН та Союз 90 / Зелені) коаліції. Особливості внут-
рішньополітичного і зовнішньополітичного курсів уряду Г. Шредера. 
Місце і роль об’єднаної Німеччини в Європейському інтеграційному 
процесі та в сучасному світі. Парламентські вибори 2002 р.  

Література [1; 2; 7; 8; 11; 12; 30; 35; 44; 52; 71;  
83–85; 91; 93; 106–108] 
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Тема  9 .  Італія 

Політичне становище Італії після звільнення від фашизму. Вплив ан-
тифашистської боротьби на національну свідомість. Формування нової 
партійно-політичної системи. Політика англо-американської окупаційної 
влади в країні. Уряди антифашистської коаліції. 

Проголошення республіки. Особливості італійської республіканської 
конституції. 1947 р. “Договір про дружбу, торгівлю та навігацію” із 
США (2 лютого 1948 р.). 

Криза лівого крила політичних сил в Італії. Виключення комуністів і 
соціалістів з уряду. Однопартійний уряд А. де Гаспері. 

Парламентські вибори і загальний страйк 1948 р. Утвердження ХДП 
як найбільш впливової партії країни. Італія і “план Маршалла”. Вступ 
Італії до НАТО. 

Політичне життя Італії в 50-х роках. Регіональні земельні реформи 
1950 р. “Економічне диво” і його соціальні аспекти. Центристські уряди. 
Італія і “Спільний ринок”. 

Політичне життя Італії в 60-х років. Лівоцентристські уряди. Ді-
яльність урядів А. Фанфані і А. Моро. ІСП і “лівий центр”. Криза “ліво-
го центризму” наприкінці 60-х років. “Спекотна осінь” 1969 р. Поляри-
зація політичних сил, активізація політичного екстремізму. Дострокові 
парламентські вибори 1972 р. 

“Правоцентристський уряд” Дж. Андреотті. ІКП у 70-х роках, її курс 
на “історичний компроміс”. Внутрішньополітичне становище Італії в се-
редині 70-х років. Дострокові парламентські вибори 1976 р. Однопартійні 
кабінети Дж. Андреотті. Політика “національної солідарності”. Загроза 
італійській демократії з боку екстремістських груп. Вбивство А. Моро 
(1978 р.). Дострокові парламентські вибори 1979 р., уряд Ф. Коссіги. 
Ідейна революція ІСП та ІКП. Неоконсервативні тенденції в італійському 
суспільстві. Дострокові парламентські вибори 1983 р. Урядові коаліції 
п’яти партій. Кабінет Б. Краксі.  

Повернення до влади християнських демократів. Кабінет 
Дж. Андреотті. Самореформування ІКП. Хвиля антикорупційних розслі-
дувань на початку 90-х років, крах повоєнної партійно-політичної сис-
теми. Вихід на арену нових партій. 

Перемога на виборах 1994 р. правоцентристської коаліції. Уряд 
С. Берлусконі. Прихід до влади лівоцентристської коаліції “Олива” 
(1994). Парламентські вибори 2001 р. і повернення до влади правоцент-
ристської коаліції. “Союз за свободу” на чолі з С. Берлусконі.  
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Література [2; 4; 5; 8; 26; 36; 44; 71; 81; 83; 84;  
91; 93; 103; 108] 

Тема  10.  Іспанія 

Політичне й економічне становище Іспанії після Другої світової вій-
ни. Посилення атлантистської орієнтації режиму Ф. Франко. Іспано-
американські військово-політичні угоди 1953 р. Позиція Іспанії в міжна-
родній політиці 60-х — першої половини 70-х років. Посилення помір-
кованих і прагматичних тенденцій у внутрішній політиці франкістського 
режиму, його кроки щодо пошуків національного примирення. Особли-
вості економічного розвитку країни в 50–60-х роках, економічне підне-
сення 60-х років. Криза франкізму наприкінці 60-х — початку 70-х ро-
ків: її соціальний, етнонаціональний і суспільно-психологічний аспект.  

Смерть Ф. Франко в 1975 р. і початок трансформації політичної сис-
теми країни. Відновлення монархії і сходження на престол Хуана Кар-
лоса І (1975 р.). Демократизація суспільного життя, розпуск Іспанської 
Фаланги, утвердження багатопартійності. Парламентські вибори 1977 р. 
“Пакт Монклоа”. Конституція 1978 р. 

Політичний і соціальний розвиток Іспанії в 80–90-х роках. Невдала 
спроба військового перевороту (1981 р.) і подальше зміцнення основ 
демократії в країні. Вибори 1982 р., прихід до влади соціалістів (ІСРП) 
на чолі з Ф. Гонсалесом. Особливості соціально-економічної політики 
соціалістів. Зовнішня політика урядів Ф. Гонсалеса, вступ Іспанії до 
НАТО і ЄЕС. 

Посилення популярності правоцентристських політичних сил у дру-
гій половині 80-х — першій половині 90-х років, створення Народної 
партії (1989 р.). Проблема автономістських рухів у житті країни, басксь-
кий сепаратизм і тероризм. Перемога на виборах 1996 р. Народної партії 
на чолі з Х.-М. Аснаром. Криза ІСРП і відставка Ф. Гонсалеса з посади її 
лідера. Неоконсервативні уряди Х.-М. Аснара щодо соціально-
економічного розвитку країни. Економічне пожвавлення у другій половині 
90-х років. Посилення поміркованих тенденцій в орієнтації і діях автоно-
містських політичних сил. Перемога поміркованих націоналістичних 
партій на регіональних виборах у країні Басків у 2001 р. 

Зовнішня політика Іспанії на межі ХХ–ХХІ ст. 
Література [5; 25; 26; 28; 30; 35; 43; 44; 46;  

69; 71; 84; 91; 95] 
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Тема  11.  Міжнародні відносини (друга половина ХХ —  
початок ХХІ ст.) 

Головні політичні підсумки Другої світової війни. Потсдамська кон-
ференція, її рішення. Створення ООН. Сесії РМЗС. Паризька мирна 
конференція. Мирні договори з колишніми європейськими союзниками 
гітлерівської Німеччини. Нюрнберзький процес. 

Початок “холодної війни”, її причини і характер. “Доктрина стриму-
вання”. “Доктрина Трумена”. “План Маршалла”. Створення Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО). Позиція СРСР у протистоянні 
Захід — Схід. Встановлення нових політичних режимів у Східній Європі 
і виникнення соціалістичного табору. Створення Ради Економічної вза-
ємодопомоги (РЕВ). Берлінська криза 1948 р. Розкол Німеччини. Війсь-
ково-політичні аспекти оволодіння США і СРСР ядерною зброєю. Біопо-
лярні тенденції в міжнародних відносинах. 

Початок розпаду колоніальної системи європейських держав. Боро-
тьба Великої Британії і Франції проти національно-визвольних рухів у 
колоніях. Війна в Індокитаї. Здобуття Індією незалежності. Женевська 
нарада міністрів закордонних справ 1954 р. і закінчення війни в Індоки-
таї.  

Новий етап протистояння Захід — Схід. Мирні договори з Японією. 
Війна в Кореї та її наслідки. Вступ ФРН до НАТО. Створення Організа-
ції Варшавського Договору (ОВД). Розвиток системи військово-
політичних блоків. АНЗЮС (Австралія, Нова Зеландія, США). СЕАТО 
(Організація договору країн Південно-Східної Азії). СЕНТО (Організа-
ція країн Центрального договору). Польська і Угорська кризи 1956 р. 
Суецька криза 1956 р. Берлінська криза 1958–1961 рр. Карибська (Ку-
бинська ракетна) криза 1962 р. 

Женевська нарада глав урядів чотирьох держав 1955 р. Державний 
договір СРСР з Австрією. Міжнародні наслідки періоду десталінізації 
СРСР. Виникнення позитивних тенденцій у відносинах Захід — Схід у 
другій половині 50-х — на початку 60-х років. Розвиток військових тех-
нологій та їх вплив на міжнародну політику. 

Розпад колоніальної системи європейських держав. Війна в Алжирі, 
здобуття ним незалежності. Посилення ролі країн “третього світу” в 
міжнародних відносинах. Виникнення Руху неприєднання, його полі-
тичні орієнтири і роль у міжнародних відносинах. Розширення складу 
ООН. 

Війна на Індокитайському півострові. Паризькі угоди і закінчення 
війни у В’єтнамі. Міжнародні наслідки кризових явищ в соціалістично-
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му таборі. Розрив Албанії з СРСР. Радянсько-китайський конфлікт. 
Придушення країнами ОВД “Празької весни”. 

Перетворення Близького Сходу на один з вузлових регіонів політич-
ного і військового протистояння в міжнародних відносинах. Вплив Суе-
цької кризи на стан регіону. Арабо-ізраїльська війна 1967 р. та її міжна-
родні аспекти. 

Розрядка міжнародної напруженості (детант). Закладення наприкінці 
60-х років основ для поліпшення відносин між Заходом і Сходом. Роль 
“нової східної політики” ФРН. Чотиристороння угода про Західний Бер-
лін. Якісно новий етап в радянсько-американських відносинах. Новий 
зовнішньоекономічний курс СРСР наприкінці 60-х — на початку 70-х 
років та його роль у виникненні і розвитку розрядки. Нові підходи Захо-
ду до відносин із соціалістичним світом. Скликання наради з питань 
безпеки та співробітництва в Європі. Підписання Заключного акта в 
Гельсінкі, його спрямованість та основні положення. Тенденція до поси-
лення багатополярності в міжнародних відносинах. 

Погіршення відносин Заходу з СРСР та іншими соціалістичними кра-
їнами (“друга холодна війна”). Згортання процесів розрядки наприкінці 
70-х — на початку 80-х років. Міжнародні наслідки поглиблення кризи в 
радянському суспільстві. Вторгнення радянських військ в Афганістан 
(грудень 1979 р.). Наростання кризових явищ у східноєвропейських кра-
їнах. Правоцентристська та неоконсервативна хвилі у провідних країнах 
Заходу на початку 80-х років. Новий тур гонки озброєнь. Поширення во-
гнищ регіональних конфліктів (Центральна Америка, Середній Схід, 
Кампучия, Південь Африки, Ангола і Мозамбік). Арабо-ізраїльська вій-
на 1973 р. Кемпдевідські угоди і мирний договір між Єгиптом та Ізраї-
лем (1978–1979 рр.). Організація прихильників миру і суспільні дискусії 
щодо оборонної політики у країнах Заходу і СРСР в 70–80-х роках.  

Західноєвропейська інтеграція. Завершення в основних рисах форму-
вання структур західноєвропейської єдності. Європейське співробітниц-
тво. Місце Європейської асоціації Вільної торгівлі (ЄАВТ) у житті Єв-
ропи. Взаємодії трьох центрів сили західного світу. Тристороння страте-
гія. Атлантизм. 

Постконфронтаційний етап у відносинах Захід — Схід. Прихід до 
влади в СРСР нового покоління керівництва. Відродження тенденцій 
розрядки. Визначальна роль поліпшення радянсько-американських від-
носин у другій половині 80-х років. Процес урегулювання регіональних 
конфліктів. Скорочення озброєнь. “Нове політичне мислення”. Початок 
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змін у світовій ролі СРСР і США. Міжнародні аспекти Кувейтського 
конфлікту (1990–1991 рр.). 

Європейський процес і європейська ідея на межі 80–90-х років. 
Об’єднання Німеччини. Договір про остаточне врегулювання питання 
щодо Німеччини. Віденська зустріч представників держав-учасниць На-
ради з питань безпеки і співробітництва в Європі (1989 р.). Паризька зу-
стріч керівників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробіт-
ництва в Європі. Паризька хартія для нової Європи (1990 р.). Нова Єв-
ропа після Маастрихтського договору 1992 р.  

Формування нової системи міжнародних відносин у 90-х роках. 
Вплив на світову політику розпаду СРСР, його геополітичні і військово-
стратегічні наслідки. Міжнародні аспекти виходу на світову політичну 
арену незалежної України, формування її міжнародних політичних по-
зицій. Набуття Україною, Білоруссю і Казахстаном без’ядерного статусу 
(1992–1994 рр.). Міждержавні відносини в європейській частині колиш-
нього СРСР, суперечливість позицій Росії у відносинах з пострадянсь-
кими країнами. Російсько-український договір про дружбу, співробітни-
цтво і партнерство (1997 р.). 

Розпад СФРЮ і міжнародне співробітництво. Боснійський конфлікт 
(1992–1995 рр.). Створення Міжнародного трибуналу для розслідування 
злочинів у колишній Югославії (1993 р.) і його діяльність. Косовська 
криза (1998–2000 рр.), проблема албанського сепаратизму. 

Зрушення у процесі близькосхідного врегулювання. Мадридська 
конференція (1991 р.), схвалення нею принципу “мир в обмін на землю”. 
Взаємне визнання і початок прямих переговорів між Організацією виз-
волення Палестини та Ізраїлем, створення палестинської автономії (1993 
р.). Тимчасова угода Ізраїлю і ООН (1995 р.), початок передання під ко-
нтроль палестинців окремих територій. Проблема Єрусалиму і чергове 
загострення Палестино-ізраїльських відносин у 2001 р. 

Інтеграційні процеси в євроатлантичному регіоні. Поглиблення інте-
грації в рамках ЄС, запровадження єдиної європейської валюти, розши-
рення ЄС. Розширення НАТО на Схід. Позиція України щодо інтегра-
ційних процесів. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації, їх взаємо-
дія з традиційними моделями національної зовнішньої політики. Ство-
рення у 1994 р. Всесвітньої торгової організації (ВТО). Глобальні еколо-
гічні проблеми і діяльність світових природоохоронних інституцій (ор-
ганізацій системи ООН, Всесвітній екологічний форум, “Грінпіс”, Сві-
това фундація дикої природи). Міжнародна гуманістична діяльність Ва-
тикану і його глави Івана Павла ІІ. Зустрічі керівників групи восьми 
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провідних країн (“Велика сімка” + Росія). Пошуки Україною свого місця 
в системі глобальних міжнародних відносин на початку ХХІ ст. Вибори 
президента 2004 р. в Україні, “помаранчева революція”. Обрання В. А. 
Ющенка Президентом України. Одновекторна, орієнтована на Європу, 
зовнішня політика України. 

Література [38–40; 56; 71; 78; 82; 84; 85; 103] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  І  РЕФЕРАТІВ 

1. Розвиток соціально-економічної системи Заходу після Другої світо-
вої війни. 

2. Зміни виробничих сил західного суспільства у період науково-
технічної революції середини ХХ ст.  

3. Найвидатніші наукові відкриття та технічні винаходи у період пере-
ходу від індустріального до постіндустріального суспільства. 

4. Роль науково-дослідної організації конструкторських робіт 
(НДОКР) у зміні техніко-технологічної бази виробництва та галузе-
вої структури в умовах постіндустріального соціуму. 

5. Комплексна механізація і автоматизація управління виробництвом в 
50–70-ті роки ХХ ст. 

6. Відновлення та підвищення впливу соціал-демократичних партій 
Західної Європи після Другої світової війни. 

7. Розпад традиційних консервативних правих і центристських партій, 
які співробітничали з окупантами під час Другої світової війни. 

8. Значне підвищення авторитету християнсько-демократичних партій 
Західної Європи в післявоєнний період (Італія, Франція, ФРН). 

9. Сприйняття провідними буржуазними партіями Західної Європи до-
ктрини соціального реформізму в післявоєнний період.  

10. Динаміка розвитку країн Західної Європи на пізніх стадіях модерні-
зації: передумови якісної трансформації індустріальної цивілізації в 
постіндустріальну. 

11. Етимологія теорій “людських відносин”, “техніки соціального кері-
вництва” в післявоєнній соціологічній думці. 

12. Основні фактори трансформації системи виробництва у другій по-
ловині ХХ ст. Роль науково-технічної революції в цьому процесі. 

13. Створення та еволюція економічної системи “держави добробуту” у 
провідних країнах Західної Європи: універсальні риси цього проце-
су та специфіка в окремих країнах. 

14. Велика Британія (“демократичний соціалізм” лейбористів). 
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15. Франція (“голлізм після де Голля” — програма “нового суспільства” 
Ж. Шабан-Дельмаса). 

16. ФРН (“сформоване суспільство” Л. Ерхарда). 
17. Еволюція політичної ідеології в епоху ДМК, зв’язок концепції 

“держави добробуту” з метаполітичною доктриною соціального лі-
бералізму. 

18. “Передове ліберальне суспільство” В. Жіскар д’Естена. 
19. Роль соціалістичного руху в розробці ідеологічних принципів кон-

цепції “держави добробуту”. 
20. Соціально-економічні, політичні та психологічні підсумки Другої 

світової війни для країн Центрально-Східної Європи. 
21. Ступінь впливу Другої світової війни на динаміку становлення мо-

делі “наздоганяючого розвитку” країн східноєвропейського регіону. 
22. Причини створення широких політичних коаліцій (Народних і Віт-

чизняних фронтів), їх партійний склад і політична орієнтація в ко-
лишніх країнах соціалізму. 

23. Поняття “народна демократія” та його суттєві характеристики. 
24. Ідеологічна концепція “соціалістичної співдружності”. Жовтнева 

(1985 р.). Нарада Політичного консультативного комітету країн-
учасниць ОВД в Софії. 

25. Причини розвитку кризових тенденцій та явищ у РЕВ та ОВД. 
26. Кризові явища в суспільно-політичному житті Польщі. Консолідація 

опозиційного руху КОС — КОР.  
27. Парламентські вибори 1979 р. у Великій Британії. “Тетчеризм” — 

британський варіант неоконсервативної ідеології і політики. 
28. Політичний курс Ж. Ширака та масові акції соціального протесту 

наприкінці 1995 р. 
29. Об’єднання Німеччини. Сучасна партійно-політична система в 

ФРН. Роль і політична орієнтація ХДС / ХСС, Св ДП, СДПН. 
30. Особливості італійського неоконсерватизму. Наростання конститу-

ційної кризи в Італії в 80-х роках.  
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Історичні причини краху соціалізму як світової суспільно-
політичної системи. 

2. Диференційований політичний і соціально-економічний розвиток 
соціалістичних країн у другій половині 80-х років.  

3. Поява організованої робітничої опозиції в ПНР. “Солідарність”, 
етапи розвитку. Л. Валенса. 

4. Політична криза 1980–1981 рр. у Польщі. Запровадження військо-
вого стану. В. Ярузельський. 

5. Новий етап реформування економічної системи в Угорщині. Соціа-
льно-економічні реформи урядів П. Мессмера і М. Раковського.  

6. Спроби часткової інтеграції Угорщини в європейський еконо- 
мічний простір у 70-80-х роках. 

7. Смерть Й. Броз Тіто у 1980 р. і зростання тенденцій до відокрем-
лення в югославському суспільстві.  

8. Початок створення етнополітичних еліт в рамках комуністичного 
республіканського керівництва. Соціально-економічні реформи в 
Югославії в 80-х роках і зростання залежності югославської еконо-
міки від зарубіжного інвестування. 

9. Формалізація “перебудовчих” реформ у Болгарії. Останній період 
правління Т. Живкова. 

10. Зростання авторитарних тенденцій в політичному житті Румунії. 
11. Вибори 1989 р. в Польщі. Уряд Т. Мазовецького. Л. Валенса і пре-

зидентські вибори 1990 р.  
12. Рішення травневого (1988 р.) Пленуму ЦК УСРП та завершення 

“епохи Кадара” в Угорщині. 
13. Політична позиція керівництва УРСП (І. Пожгаі, М. Немет, К. Грос, 

Р. Ньєрш). Розкол партії. Вибори 1990 р. 
14. Крах соціалістичного режиму в НДР (осінь 1989 р.). 
15. “Оксамитова”, або “ніжна” революція 1989 р. в Чехословаччині. 
16. В. Гавел і “Хартія-77”. Громадянський форум. Обрання президен-

том Чехословаччини В. Гавела. 
17. Листопадовий (1989 р.) Пленум ЦК БКП. П. Младенов і реформа-

торське крило БКП. Союз демократичних сил. 
18. Вибори 1990 р. і зміна державного ладу в Болгарії. Ж. Желев. 
19. Радикалізація суспільного руху в Румунії та ліквідація режиму Чау-

шеску. Страта диктатора. 
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20. XIV з’їзд СКЮ (Союз комуністів Югославії) в січні 1990 р. і поча-
ток розпаду федерації. 

21. Особливості процесу демократизації в Хорватії, Словенії, Сербії, 
Боснії та Герцеговині, Македонії. 

22. Динаміка процесу постсоціалістичних перетворень у країнах Схід-
ної Європи. Специфіка масової психології постсоціалістичного пе-
ріоду, політична стратегія нової еліти. “Міфи демократії”. 

23. Створення основ нової державності в Угорщині після виборів 
1990 р. Політична стратегія правлячої коаліції Угорського демокра-
тичного форуму, незалежної партії дрібних сільських хазяїв та Хри-
стиянської народної партії. Й. Анталл. 

24. Обрання А. Гйонца президентом Угорської республіки. 
25. Особливості ідеологічної платформи ліберальної опозиції (Спілка 

вільних демократів, Спілка молодих демократів) в Угорщині. 
26. Проблема зовнішнього боргу. Активна діяльність в Угорщині зару-

біжних інвесторів.  
27. Вибори 1994 р. і посилення політичного впливу Угорської соціаліс-

тичної партії. Уряд Д. Хорна. 
28. Політична ситуація в Чехословаччині в 1990 р. та “перші сто днів” 

президента В. Гавела. 
29. Приватизація і лібералізація економіки Чехословаччини. В. Клаус. 
30. Специфіка постсоціалістичних перетворень у Словаччині. 
31. Соціально-економічна політика чеського уряду В. Клауса. Стабілі-

зація внутрішнього становища. 
32. Економічний розвиток незалежної Словаччини. В. Мерч’яр і Рух за 

демократичну Словаччину. 
33. Вибори 1993 р. Політична криза 1996 р. у Словаччині. Активізація 

словацько-російських відносин. 
34. Постсоціалістичні перетворення в Польщі. “Шокова терапія”: еко-

номічний ефект. Особливості процесу приватизації. 
35. Еволюція політичної орієнтації урядових кабінетів Т. Мазо- 

вецького (1989–1990 рр.), Я. Белецького (1991 р.), Я. Оль-
шевського (1991–1992 рр.), Х. Сухоцького (1992–1993 рр.). 

36. Зростання політичних протиріч у таборі “Солідарності”. Трасфор-
мація партійно-політичного спектра. Посилення громадської ролі 
церкви. 

37. Оновлення політичної стратегії партії Соціал-демократів Рес-
публіки Польща. Перемога лівих сил на парламентських виборах 
1995 р. А. Квасьневський. 
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38. Вибори 1990 р. в Болгарії і перемога Союзу демократичних сил. 
Обрання на пост президента Ж. Желева. Конституція 1991 р. 

39. Етнічні проблеми в постсоціалістичній Болгарії. Поглиблення соці-
ально-економічної кризи болгарського суспільства. Активізація лі-
вої опозиції і вибори 1995 р. Політичне протиборство Союзу демок-
ратичних сил і Болгарської соціалістичної партії. 

40. Конституція Румунії 1991 р. Політика Ради Фронту національного 
порятунку. Створення Тимчасової ради національної єдності. Вибо-
ри 1992 р. та коаліції Демократичного ФНП І. Іліеску. Проблеми 
соціально-економічної модернізації. 

41. Структурна криза індустріальної економічної моделі і становлення 
постіндустріальної економіки. Причини провалу кейнсіанської еко-
номічної філософії.  

42. Вплив на формування неоконсервативної економічної концепції лі-
бертарних теорій Ф. Хайека і Л. Мозеса. Монетаризм і теорія про-
позиції — основа неоконсервативної економічної концепції 
(М. Паркін). Монетаристи Л. Лаффер, Р. Ріган, М. Фельдстайн. Ево-
люція кейнсіанської економічної думки у 80–90-х роках ХХ ст. 
(неокейнсіанство, посткейнсіанство). 

43. Економічна політика держави в період “неоконсервативної револю-
ції”. Лібералізація державного планування, головні напрями моне-
тарної політики, приватизація — основоположні фактори станов-
лення постіндустріального суспільства. 

44. Результати “неоконсервативної революції”: зміни економічної стра-
тегії в 90-ті роки, проблеми конверсії, світова фінансова криза 
1997–1998 рр. Роль регіональної інтеграції і вдосконалення техніко-
технологічної бази виробництва і подолання диспропорцій економі-
чного зростання як компоненти становлення постіндустріального 
суспільства.  

45. Інформаційна технологія і формування інноваційної моделі еконо-
міки. Комп’ютерна революція та її вплив на економічну систему — 
передумови формування постіндустріального суспільства. 

46. Неоконсерватизм — політична філософія і стиль державного управ-
ління — одна з найважливіших складових становлення постіндуст-
ріального суспільства. 

47. Тероризм — нагальна проблема постіндустріальної стадії розвитку 
соціуму. 
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48. Створення єдиного інформаційного простору і вирішення проблеми 
гуманізації особистості — базові засади якісної складової постінду-
стріального (інформаційного) соціуму. 

49. Етап трансформації Європейського економічного співтовариства в 
Європейський Союз (від Штутгартської декларації до Ма- 
астрихтського договору). Розширення ЄС. 

50. Діяльність Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБ-
СЄ). 

51. Внутрішня політика “залізної леді”. Конституційні реформи початку 
80-х років: Акт про британське громадянство 1981 р., реформа су-
доустрою 1981 р., закон про поліцію 1986 р. 

52. “Шокова” лібералізація британської економіки. Стимулювання при-
ватного бізнесу. 

53. Великомасштабні програми приватизації у Великій Британії. Закон 
“Про громадський порядок” 1986 р. 

54. Успіхи економічного розвитку Великої Британії. Збільшення пито-
мої ваги “середнього класу” в англійському суспільстві. Причини 
відставки М. Тетчер. 

55. Д. Мейджор та корекція політичного курсу торі. Політика “здорово-
го консерватизму”. “Хартія громадян” (правові документи 1992–
1993 рр.). Прогрес у розв’язанні Ольстерської проблеми. Причини 
поразки консерваторів на виборах 1997 р. 

56. “Новий лейборизм” Е. Блера. Еволюція ліберальної (з 1988 р. — лі-
беральних демократів) партії. Нові соціальні рухи у Великій Брита-
нії. Націоналізм і проблема політичного тероризму. 

57. Велика Британія і сучасні проблеми західноєвропейської інте- 
грації. 

58. Велика Британія і створення єдиного правового простору Європей-
ського співтовариства. Взаємодія і суперечності між правом Співто-
вариства і національним правом. 

59. Велика Британія, НАТО і “Європейська оборона”. “Особливі відно-
сини” з США. 

60. Участь Англії в міжнародному науковому і культурному співробіт-
ництві. 

61. “Епоха Міттерана” в історії Франції. Перебудова партійно-
політичного спектра напередодні виборів 1981 р. Концепція само-
врядного соціалізму ФРС і перемога лівої коаліції на президентсь-
ких та парламентських виборах 1981 р. 
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62. Причини провалу “лівого експерименту 1981–1984 рр. Еволюція 
політичної практики та ідеології міттеранізму в 1983–1984 рр. 

63. М. Рокар, Ж. Делор — нові лідери “лівої Франції”. “План стабіліза-
ції” уряду Л. Фабіуса. 

64. Основні орієнтири зовнішньої політики Франції на початку 80-х ро-
ків. Загострення відносин з СРСР. Активізація політики атлантичної 
солідарності Франції у складі “сімки”.  

65. Роль французької дипломатії в активізації європейського інте-
граційного процесу, формування науково-технічного співробітницт-
ва в ЕЄС у 1983–1984 (проект “Еврика”). 

66. Еволюція європейської стратегії Франції від “Європи Вітчизн” де 
Голля до “Вітчизні Європа” Міттерана. 

67. Парламентські вибори 1986 р. Внутрішній курс уряду Ж. Ширака: 
французький варіант неоконсервативної політики. Створення “пра-
вильної мережі економіки”, програма “економічної війни” в зовні-
шньоторговельній політиці, монетарна політика “здорового бюдже-
ту”, “політика рівності шансів”. 

68. Криза традиційних партій — криза ідей та політичного стилю. “Фе-
номен Ле Пена”. Національний фронт у політичному житті Франції 
80-х років.  

69. Криза ідеології та політики лівих сил. Міттеранизм другої половини 
80-х років — зовнішньополітичний імператив. Позиція Франції що-
до роззброєння, обмеження ядерних озброєнь. 

70. Подальше перегрупування політичних сил та президентські вибори 
1995 р. Політичний курс Ж. Ширака та масові акції соціального 
протесту наприкінці 1995 р. Л. Жоспен та оновлення соціалістичної 
партії. 

71. Вибори 1982 р. у ФРН. Г. Коль і західнонімецька християнська пар-
тія кінця ХХ ст. Модель соціального ринкового господарства в умо-
вах переходу до постіндустріального суспільства. 

72. Особливості німецького неоконсерватизму. Німецькі економісти-
неоконсерватори (К. Біденкопф, М. Мігель). Ідеї “дерегулювання”. 

73. Економічна і соціальна політика німецьких консерваторів у 80-х ро-
ках. Відродження економічних принципів Л. Ерхарда. Еволюція по-
літичної доктрини ХДС в період правління консервативно-
ліберальної коаліції. “Нове соціальне питання”. 

74. Зовнішня політика Німеччини у 80-х роках. Розміщення ядерної 
зброї на території ФРН. Зміни у радянсько-західнонімецьких відно-
синах у другій половині 80-х років. 
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75. Роль ФРН у прискоренні західнонімецької інтеграції у 80-ті роки. 
План Геншера — Коломбо (1982 р.). Прийняття “Урочистої декла-
рації про Європейський Союз” (1983 р.) і активізація франко-
західнонімецьких відносин у рамках Європейського співробітницт-
ва.  

76. Об’єднання Німеччини (жовтень 1990 р.). Нові політичні рухи в су-
часній Німеччині. Перехід до ринкової економіки у східних землях: 
економічні, соціальні, психологічні аспекти. Спад німецької еконо-
міки в першій половині 90-х років. 

77. Вибори 1998 р. і поразка блоку ХДС / ХСС. Підсумки “епохи 
Г. Коля”. Політична програма СДПН на виборах 1998 р. Г. Шредер. 

78. Об’єднана Німеччина у світі. ФРН та Маастрихтський договір. Су-
часні проблеми участі Німеччини в інтеграційному процесі. 

79. Зростання зовнішньоекономічної ролі ФРН в умовах трансформації 
східноєвропейського політичного простору.  

80. Розвиток українсько-німецьких відносин на сучасному етапі. 
81. Політика уряду Б. Краксі (1983–1986 рр.) і загострення проблеми 

корупції. Активізація боротьби з організованою злочинністю у 90-ті 
роки. Вплив тероризму на політичне життя Італії. Процес над учас-
никами масонської ложі П-2 (1981 р.). 

82. Саморозпуск італійської комуністичної партії (1991). Створення 
Демократичної партії лівих сил і Партії комуністичного перетво-
рення. 

83. Рух “Вперед, Італія!” та С. Берлусконі — нові тенденції у сфері по-
літичного маркетингу. Персоніфікація політичного життя. “Фено-
мен Берлусконі”. 

84. Реформа виборчої системи 1993 р. Діяльність Спільної комісії Па-
лати депутатів і Сенату для підготовки реформи Конституції. Розви-
ток італійського конституціоналізму в умовах створення Європей-
ського Союзу. 

85. Зовнішня політика Італії в останній період “холодної війни”. Під-
тримка бойкоту Московської олімпіади та участь у програмі СОІ. 
“Справа Антонова”. 

86. Іспанія у 80–90-ті роки ХХ ст. Спроба військового перевороту в 
1981 р. і зміцнення конституційного порядку в країні.  

87. Правові аспекти вирішення національного питання. Проблема теро-
ризму в політичному житті Іспанії. 

88. Вибори 1982 р. в Іспанії і прихід до влади соціалістичної партії. Со-
ціально-економічна політика Ф. Гонсалеса.  

89. Вибори 1996 р. в Іспанії і перемога Народної партії Х. Аснара. Кри-
за в ІСРП. Відставка в 1997 р. Ф. Гонсалеса з поста лідера партії. 
Х. Алмунія і оновлення ідеологічної платформи ІСРП. 
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90. Іспанія в системі міжнародних відносин в 80–90-ті роки ХХ ст. 
Вступ Іспанії до політичних організацій НАТО (1882 р.) і ЄЕС (1988 
р.). Позиція Іспанії щодо проблем створення Європейського Союзу. 
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