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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета вивчення дисципліни «Історія країн Європи та Північної Америки» – 

ознайомлення студентів з основними історичними подіями, що відбувалися   в провідних 

країнах Європи та Північної Америки в зазначений період, вивчення та систематизація 

фундаментальних проблем їх суспільно-політичного, економічного та культурного розвитку, 

аналіз міжнародної політики.  Чільне місце у викладанні  курсу посідає встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку між центральними подіями в країнах регіону та  наступними 

тенденціями їх розвитку. 
  Основні завдання курсу:  

─ формування у студентів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал з історії провідних 

країнах Європи та Північної Америки в період з 1918р. до поч. ХХІ ст.;  

─ розвиток аналітичних здібностей студентів, що полягають у вмінні критично оцінювати та 

зіставляти найважливіші події та явища в суспільно-політичному, економічному та 

культурному розвитку зазначених країн; 

─ зосередити увагу студентської аудиторії на об’єктивному  аналізі джерел, а також на 

результатах нових значних наукових досліджень та розвідок сучасної вітчизняної 

історіографії та історіографії країн СНД з вищевказаних проблем; 

─ звернутись до аналізу результатів обговорення дискусійних проблем та критичному 

засвоєнні досягнень зарубіжної історіографії з історії країн Європи та Північної Америки у 

ХХ - ХХІ столітті. 

─ висвітлити головні особливості в реалізації цивілізаційного вибору, зробленого народами 

Центральної та Східної Європи після «оксамитових революцій» кінця 80-х років. 

─ дати аналіз основних закономірностей розвитку історичних процесів в країнах Європи 

(другої половини ХХ – початку ХХІ ст.); 

─ визначити пріоритетні напрямки європейської інтеграції; 

Нормативний курс складається з лекційних і семінарських занять, також передбачена 

самостійна робота. Підсумковий контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Зміст курсу поділений на 2 змістові модулі. Кожен змістовий модуль включає в себе лекції 

та  самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється 

у двох формах: поточний контроль (усне опитування на семінарських заняттях, перевірка 

конспектів, реферати, тестування, колоквіуми) і підсумковий контроль (іспит). Загальна сума 

балів – 100 (з них: поточний модульний контроль – 60 балів, підсумковий – 40 балів). Форма 

семестрового (підсумкового) контролю – залік/іспит. 
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Навчальна програма розрахована на підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 

«Країнознавство». 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»  

 
№ 
п/п Назва змістового модуля 

 І: «ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ» 
1.  Вступ до курсу «Історія країн Європи та Північної Америки (1918 р. – поч. ХХІ 

ст.)». Періодизація та основні тенденції розвитку країн Європи (1918- поч. ХХІ 
ст.). 

2.  Завершення Першої Світової війни. Створення Версальсько-Вашингтонської 
системи міжнародних відносин.  

3.  Особливості розвитку міжнародних відносин у першій половині 20-их рр. ХХ ст. 
Локарнська конференція 1925 р. 

4.  Міжнародні відносини і зовнішня політика провідних Європейських країн у 
другій половині 20-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. Європа напередодні Другої 
Світової війни. 

5.  США між двома світовими війнами. 
6.  Велика Британія між двома світовими війнами. 
7.  Франція між двома світовими війнами. 
8.  Німеччина між двома світовими війнами. Націонал-соціалізм в Німеччині: 

зародження і затвердження фашистської диктатури. 
9.  Італія між двома світовими війнами. 
10.  Іспанія між двома світовими війнами. 
11.  Канада: шлях від статусу домініону до здобуття повного суверенітету 
12.  Друга Світова війна (1939-1945 рр.) 
 ІІ: «ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ» 
13.  Завершення Другої Світової війни та її геополітичні та соціально-економічні 

наслідки. 
14.  Міжнародні відносини у другій половині 1940-х-1950-х рр. ХХ ст. Холодна війна: 

причини, початок та основні етапи. 
15.  Міжнародні відносини від середини 1960-х рр. – до початку 90-х рр.  ХХ ст. 
16.  США. 
17.  Велика Британія. 
18.  Франція. 
19.  Федеративна республіка Німеччина. 
20.  Німецька Демократична Республіка. 
21.  Італія. 
22.  Іспанія. 
23.  Канада. 
24.  Міжнародні відносини в постбіполярний період. 

РАЗОМ ГОДИН:  360 
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Зміст 
 дисципліни 

«ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»  
  

Тема 1. Вступ до курсу «Історія країн Європи та північної америки». Періодизація 
та основні тенденції розвитку країн Європи (1918-поч. ХХІ ст.). 

Зміст та завдання курсу, принципи його побудови. Поняття «новітня історія» у сучасній 
історичній науці. Періодизація новітньої історії та загальна характеристика її періодів. 
Основні напрями історіографії новітньої історії. 

Вирішальний вплив Першої світової війни 1914-1918 рр. та її наслідків на країни –
переможниці та переможені країни. Версальсько-Вашингтонська система мирних договорів 
та повоєнний устрій світу. Міжнародно-політичні наслідки приходу до влади в Росії 
більшовиків (жовтневий переворот 1917 р.) та створення СРСР. Нові тенденції в економіці, 
політиці, соціальній сфері та духовному житті провідних держав Заходу після Першої 
світової війни, їх порівняльний аналіз та значення для подальшого історичного розвитку 
людства. Науково-технічний прогрес (НТР) в розвинутих країнах світу  та його вплив на 
економічне та політичне життя. 

Друга світові війні, її причини, характер та періодизація. Основні напрями 
історіографії. Геополітичні та геостратегічні наслідки Другої світової війни 1939-1945 рр. 
Ялтинсько-Потсдамська система мирних договорів. Вплив Другої світової війни на розвиток 
соціально-економічної системи країн Заходу.  

Поляризація суспільно-політичних систем у повоєнному світі. Розпад колоніальної 
системи та модернізація країн третього світу. Глобальні проблеми сучасності. 

 
Література [4;8; 9; 13; 15;18;24;28;32;43;49;50;69;70;73;74;80;128] 

 
Тема 2. Завершення Першої Світової війни. Створення Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних відносин. 
 
Воюючі коаліції на початку 1918 р. «14 пунктів» Вудро Вільсона. Воєнні дії на 

Західному фронті в 1918 р. Поразка Німеччини та країн Четвертного Союзу. Вихід з війни 
Болгарії, Туреччини та розпад Австро-Угорщини. Підготовка та підписання Німеччиною 
Комп’єнського перемир’я. 

Позиції держав-переможниць на кінець Першої світової війни. Дипломатична боротьба 
на Паризькій мирній конференції. Основні суперечності між державами-переможницями. 
Підготовка та підписання мирного договору з Німеччиною.  Утворення Ліги Націй, її статут 
та функції. Мандатна система. Характеристика основних положень Версальського мирного 
договору і їх оцінка.. Укладання мирних договорів з союзниками Німеччини – Австрією, 
(Сен-Жерменський), Болгарією (Нейїський), Угорщиною (Тріанонський) та Туреччиною 
(Севрський), їх основні положення та оцінка.   

Зміцнення економічних та політичних позицій США в світі й суперечності між 
державами-переможницями в Азіатсько-Тихоокеанському регіону після Першої світової 
війни. Вашингтонська конференція 1921-1922 рр., її рішення та історичні наслідки. 
Визначення характеру версальсько-вашингтонської системи повоєнного устрою світу. 

 
Література [4; 9; 13; 14; 15;18;23;32;39;41;49;60;75;77;82;110;120] 

 
Тема 3. Особливості розвитку міжнародних відносин у першій половині 20-их рр. 

ХХ ст. Локарнська конференція 1925 р. 
 
Міжнародні відносини початку 20-х рр. Зовнішньополітичне протистояння двох систем 

на початку 20-х рр. ХХ ст. «Російське питання». Генуезька конференція. Рапальський 
договір. Гаагська конференція. «Турецьку питання». Лазанська конференція. Підписання 
Севрського мирного договору. Економічне піднесення та політична стабілізація провідних 
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держав Заходу. Загострення «репараційного питання». «Рурський конфлікт». Лондонська 
конференція та прийняття «плану Дауеса». Локарнська конференція 1925 рр.: передумови 
скликання, основні рішення  та їх значення. «Рейнський гарантійний пакт» та вступ 
Німеччини до Ліги Націй. 

 
Література [4; 23;27;28;32;33;39;41;49;60;64;65;75;99;120;127] 
 

Тема 4. Міжнародні відносини і зовнішня політика провідних Європейських країн 
у другій половині 20-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. Європа напередодні Другої Світової 
війни. 

Проблема роззброєння в світовій дипломатії. "Паризький договір про виключення війни 
як знаряддя національної політики" (Пакт Бріана-Келлога). Дипломатія в роки світової 
економічної кризи 1929-1932 рр. Загострення «репараційного питання». План Юнга. 
Дипломатичне визнання СРСР країнами Заходу. Спроби створення «пан-Європи». 

Виникнення «вогнища» війни на Далекому Сході і крах Версальсько-Вашингтонської 
системи. Агресія Японія проти Китаю. Створення маріонеткової держави Маньчжоу-Го. 
Руйнування Версальсько-Вашингтонської системи після приходу до влади в Німеччині А. 
Гітлера. Спроби створення системи колективної безпеки та їх провал. „Східноєвропейський 
регіональний пакт”. Польсько-німецький договір про ненапад (Пакт Пілсудського - Гітлера). 
Перша спроба аншлюсу Австрії. Агресія Італії проти Ефіопії. Вирішення А. Гітлером 
«Саарського питання».т Політика «невтручання» та її наслідки. Ремілітаризація Рейнської 
області. Створення «осі Берлін – Рим - Токіо». Аншлюс Австрії. «Мюнхенська змова»,  
анексія Чехословаччини та наслідки для Європи. Пакт Молотова – Ріббентропа та його 
історичне значення. 

 
Література [1;5;6;7;19;30;32;33;41;42;47;52;54;58;59;61;62;64;65;67;72;89;93;101] 
 

Тема 5. США між двома світовими війнами. 
 
 Соціально-економічні, політичні та геополітичні наслідки Першої світової війни для 

США. Особливості політики уряду В.Вільсона. Розвиток США за часів президента 
У.Гардінга. «Американська організація допомоги» (АРА) – її мета та значення. Зовнішня 
політика У.Гардінга. «Дипломатія долара». Початок діяльності президента К. Куліджа. 
Основні проблеми американського суспільства (1918-1923 рр.).  

США в період процвітання та кризи. Стабілізація американської економіки та її 
розвиток на основі твердого індивідуалізму. Політика К. Куліджа. Соціально-політичне 
становище різних верств американського суспільства. Духовне життя Америки в 20-х рр. ХХ 
ст. Початок великої економічної кризи в США. Спроби уряду Г. Гувера подолати її руйнівні 
наслідки. Наростання кризи і перетворення її у «велику депресію».  

Нова ера в історії США. «Новий курс» та його провідник. Президентські вибори 1932 р. 
та прихід до влади Ф.Д. Рузвельта. «Новий курс» в США 1933-1939 рр. Нові функції 
держави. Американське суспільство в 1933-1939 рр. Соціальні реформи «нового курсу». 
Зовнішня політика США напередодні Другої світової війни. 

 
Література [8;15;23;32;36;43;48;50;56;57;64;65;67;69;70;73;74;80;95;96;105;110;111;120] 
 
 
Тема 6. Велика Британія між двома світовими війнами 
 
Економічне і політичне становище Великої Британії після Першої світової війни. 

Парламентські вибори 1918 р. Уряд Д. Ллойд-Джорджа та його політика. Соціально-
економічна ситуація в країні в п.п. 20-х рр. ХХ ст.  

Особливості становища британської колоніальної системи після Першої світової війни. 
Національно-визвольна боротьба Ірландії за незалежність під керівництвом партії Шинфейн 
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в 1918-1921  рр. Англо-ірландська угода 1921 р. і перетворення Ірландії на британський 
домініон. Громадянська війна в Ірландії 1922-1923 рр., поразка республіканців. Піднесення 
антиколоніального руху в азіатських та африканських володіннях Великої Британії. 

Внутрішня і зовнішня політика уряду консерваторів в 1922-1923 рр. Зміцнення 
лейборизму і зміна ліберальної партії лейбористською в британській двопартійній системі. 
Перший лейбористський уряд, його внутрішня і зовнішня політики. Р. Макдональд. 

Прихід до влади консерваторів. Уряд С. Болдуіна і його внутрішня та зовнішня 
політика в 1924-1929 рр. Особливості світової економічної кризи у Великій Британії. 
Внутрішня, зовнішня і колоніальна політика другого лейбористського уряду. 
Вестмінстерський статут. Дефіцит бюджету і урядова криза 1931 р. криза лейбористської 
партії. Створення «національного уряду»та чолі з Р. Макдональдом і його політика в 1931-
1935 рр. Зовнішня політика Великої Британії в 1931-1935 рр.  

Велика Британія напередодні Другої світової війни. Консервативні уряди С. Болдуіна та 
Ч. Чемберлена в 1935-1939 рр. Посилення відцентрових тенденцій в Британській імперії. 
Зовнішня політика Великої Британії напередодні Другої світової війни.  

 
Література [11;14;29; 43; 46;47; 79;108;109;112;] 

 
Тема 7. Франція між двома світовими війнами 
 
Наслідки Першої світової війни для Франції. Внутрішня та зовнішня політика уряду Ж. 

Клемансо. «Національний блок» і вибори 1919 р. Економічне та соціально-політичне 
становище французького суспільства на початку  20-х рр. Послаблення зовнішньополітичних 
позицій Франції в 20-х рр. Окупація Рура і дипломатична поразка Франції. Негативні 
наслідки «плану Дауеса» для Франції. 

Соціально-політична стабілізація та її с особливості. Створення «лівого» блоку та його 
перемога на виборах. Внутрішня і зовнішня політика уряду «лівого» блоку. Падіння уряду 
«лівого» блоку та створення уряду «національного єднання», його склад і політика. 

Світова економічна криза кінця 20-х – поч. 30-х рр. у Франції та її особливості. 
Відродження «лівого» блоку і його прихід до влади. Внутрішня і зовнішня політика уряду 
«лівого блоку». Активізація франко-радянських стосунків. 

Зростання впливу та активізація ультраправих і фашистських сил в країні. Спроба 
фашистського путчу 1934 р. та її провал. Створення єдиного робітничого та Народного 
фронту. Програма Народного фронту. Укладання франко-радянського договору про 
взаємодопомогу. Парламентські вибори 1936 р. та перемога Народного фронту. Політика 
уряду Л. Блюма та її критика «справа» і «зліва». Розкол Народного фронту. 

Франція та агресивна політика фашистських держав «осі Берлін-Рим». Мюнхенський 
пакт 1938 р. Політика уряду Е. Делад’є напередодні Другої світової війни. 

 
  Література [3;8;9;15;24;25;27;28;34;35;44;45;56;60;62;82;86;91;101;117;120] 

 
Тема 8. Німеччина між двома світовими війнами. Націонал-соціалізм в Німеччині: 

зародження і затвердження фашистської диктатури. 
 
Листопадова революція 1918 р. і поразка у Першій світовій війні. Вплив війни на 

внутрішнє становище країни. Початок Листопадової революції, створення тимчасового 
революційного уряду. Підписання Комп’єнського перемир’я. Боротьба за остаточне 
вирішення питання про владу. Радянських рух і лівий радикалізм в Німеччині. Вибори до 
установчих зборів і проголошення Веймарської республіки. 

Веймарська республіка (1919-1933). Прийняття Веймарської Конституції, її основні 
риси. Партійно-політична система Веймарської республіки. Каппівський путч. Зародження 
націонал-соціалізму. 

Підписання Версальського договору і ставлення до нього в Німеччині. Стосунки 
Німеччини з державами-переможницями. Проблема «західної» та «східної» орієнтації в 
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зовнішній політиці Німеччини. Раппальський договір та розвиток стосунків з Радянською 
Росією. Окупація Рура і політика «пасивного опору». Наслідки рурської кризи для 
Німеччини. «Пивний путч». План Дауеса. Локарнські угоди. 

Економічна стабілізація і становище німецького суспільства в другій половині 20-х рр. 
Настрої «втраченого покоління». Здобутки у сфері науки і культури. 

Прояви світової економічної кризи в Німеччині. Загострення репараційної проблеми. 
План Юнга. Соціальна напруженість і поляризація політичних сил. Криза парламентаризму і 
перехід до президентського правління. Прихід А. Гітлера до влади. 

Нацистська диктатура в Німеччині (1933-1939 рр.). Формування тоталітарної системи 
нацистської диктатури. Підпал рейхстагу, початок масових репресій, встановлення 
однопартійної диктатури. Ліквідація федеративного устрою. «Ніч довгих ножів». 

Внутрішня політика нацистського режиму. Політика антисемітизму. «Кришталева ніч». 
Економічне життя. «Битва за працю». Мілітаризація економіки. 

Зовнішня політика А. Гітлера. Вимога ревізії Версальської угоди і «здобуття нового 
життєвого простору». Відкидання колективної безпеки і укладання двосторонніх угод. 
Конкордат з Ватиканом (1933). Німецько-польський договір про дружбу та ненапад. Англо-
німецька морська угода. Вступ військ у Рейнську демілітаризовану зону. Зближення з 
Японією (антикомінтернівський пакт) та Італією (вісь Берлін-Рим). Аншлюс Австрії. 
Мюнхенська угода. Радянсько-німецький пакт про ненапад. 

 
Література [7;19;22;26;30;31;49;54;59;65;67;72;83;87;93;106;107;113;116;120;123;124;125;126] 

 
Тема 9. Італія між двома світовими війнами. 
 
Наслідки Першої світової війни для Італії. «Переможена серед переможців». 

Особливості економічного та соціально-політичного становища Італії. Радикалізація 
італійського суспільства, її причини та наслідки. Лівий рух в Італії. 

Зародження фашистського руху в Італії, його програма, соціальна база та специфіка. 
Діяльність фашистів в 1919-1921 рр., зростання їх впливу. «Пакт умиротворення». 

Прихід фашистів до влади: «похід на Рим». Початковий період фашистського правління 
в Італії. Економічна політика уряду Б. Муссоліні в 20-х рр. 

Вбивство Д. Матеотті та політична криза 1924 р. в Італії. «Авентинський блок» та його 
провал. Встановлення тоталітарної фашистської диктатури в Італії та її особливості. Беніто 
Муссоліні. Лютеранська угода. Зовнішня політика Італії в 20-х рр. 

Італія в роки світової економічної кризи 1929-1933 рр. Політика етатизму та «автаркії». 
Запровадження фашистської «корпоративної системи», її сутність. Роль військового 
виробництва в італійській економіці 30-х рр. Латеранські угоди з Ватиканом (1929). 

Італійське суспільство в 1930-ті рр.. Фашизація усіх сфер життя. Масштаби і реальний 
вплив опозиції режиму Б. Муссоліні в Італії 30-х рр.. 

Підготовка Італії до війни. Італійська агресія проти Ефіопії. Участь італійських 
збройних сил в громадянській війні в Іспанії на боці Ф. Франко. Зближення Італії з 
Німеччиною. Італія і мюнхенська угода. Агресія Італії проти Албанії. 

Економічне, політичне і військове становище Італії напередодні Другої світової війни. 
Участь італійських підрозділів у військових діях на Африканському і Східному фронтах. 
Висадка союзницьких військ на Півдні Італії, скинення режиму Б. Муссоліні (1943). 
Республіка Сало. Уряд Бадольйо. Оголошення Італією війни Німеччині. Збройне повстання 
на Півночі країни (1945 р.) 

 
Література [5;6;8;42;43;52;61;67;85;120] 

 
Тема 10. Іспанія між двома світовими війнами. 
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Іспанська монархія після Першої світової війни. Встановлення диктатури М. Прімо де 
Рівера, її характер та особливості. Політика уряду М. Прімо де Рівера. Економічна та 
політична стабілізація в Іспанії в другій половині 20-х рр. 

Іспанія в роки світової економічної кризи. Поширення республіканських настроїв в 
іспанському суспільстві. Повалення монархії та встановлення республіки в Іспанії. 

Революція в Іспанії 1931-1939 рр. Основні періоди і рушійні сили революції. 
Республікансько-соціалістичні уряди в Іспанії 1931-1933 рр., їх економічна, соціальна та 
національна політика.  

Перемога правоконсервативних і профашистських сил на виборах 1933 р. Початок 
другого етапу революції. «Чорне дворіччя». Ліві та правоцентристи Іспанії в 1934-1935 рр. 
Боротьба за створення Народного фронту, його програма. Перемога Народного руху на 
парламентських виборах. Діяльність уряду Народного фронту в лютому-червні 1936 р. 

Військово-фашистський заколот і початок громадянської війни в Іспанії, її основні 
етапи. Політичні і соціально-економічні перетворення в Іспанії в ході громадянської війни. 

Збройна підтримка Італією і Німеччиною військово-авторитаристських заколотів. 
Політика «невтручання» провідних західних країн світу в події громадянської війни в Іспанії: 
її позитивні та негативні аспекти. Причини поразки Іспанської Республіки. Встановлення 
диктатури Ф. Франко, її політична і соціальна природа. Франкізм. 

 
Література [20;21; 40; 43;51;67;73;74;78;81;97;120] 
 

Тема 11. Канада: шлях від статусу домініону до здобуття повного суверенітету. 
Канада у Першій світовій війні. Загострення соціальних протиріч та радикалізація 

канадського суспільства. Період правління коаліційного уряду Бордена. Економічний 
розвиток Канади між двома світовими війнами. Економічна криза 1929-1933 рр. та її 
особливості в Канаді. Перебування при владі лібералів. Період Проспериті. Політичні сили 
Канади та їх зовнішньополітична орієнтація. Вестмінстерський статут 1931 р. та його 
особливості для Канади. Запровадження канадського громадянства. Духовне та культурне 
життя канадського суспільства в 20-40 рр. ХХ ст. 

 
Література [8;15;29;32;41;43;50;56;63;71;73;74;80;104] 

 
 
Тема 12. Друга Світова війна (1939-1945 рр.)  
 
Друга світова війна, її причини, характер та періодизація. Основні напрями 

історіографії.  
Напад Німеччини на Польщу. «Дивна війна» на Західному фронту, початок бойових дій 

в Атлантиці. Вступ радянських військ в Західну Україну та Західну Білорусію і включення їх 
до складу СРСР. Радянсько-фінська війна 1939-1940 рр., реакція на неї провідних держав 
світу. Укладення радянсько-фінського мирного договору. Приєднання до складу СРСР 
Бессарабії та Північної Буковини, держав Балтії. 

Напад гітлерівської Німеччини на Данію і Норвегію. «Копенгагенізація». «Жовтий 
план», «Розріз серпом». Напад Німеччини на Францію, захоплення Бельгії, Голландії та 
Люксембургу. Наступ німецьких військ вглиб Франції. Вступ Італії у війну. Утворення 
«Вільної Франції» на чолі з генералом Ш. де Голлем. Капітуляція Франції, умови 
Комп’єнської угоди.  

Початок «Битви за Англію», її етапи, складові  та наслідки. Розробка плану 
«Барбаросса». Позиція США на початку війни.  

Створення Берлінського пакту. Приєднання до нього Угорщини, Болгарії та Румунії. 
Напад Італії на Грецію, греко-італійська війна. Напад Німеччини на Югославію і Грецію та 
його наслідки для подальшого ходу світової війни. 
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Німецький окупаційний режим в Європі, його структура і характерні риси. Феномен 
колабораціонізму. «Новий порядок». Голокост. Політика щодо слов’янських народів. Рух 
опору: основні етапи та регіональні особливості.  

Напад Німеччини на СРСР, початок Великої Вітчизняної Війни радянського народу. 
Бойові  дії Німеччини проти СРСР в червні-листопаді 1941 р. Розгром німецько-
фашистських військ під Москвою і крах гітлерівського плану «блискавичної війни» проти 
СРСР.  Початок створення антигітлерівської коаліції. 

Напад Японії на Перл-Харбор, вступ США у Другу світову війну. Початок війни на 
Тихому океані. Японська агресія в Південній Азії. Розвиток та зміцнення союзницьких 
відносин між Великою Британією, СРСР та США. Атлантична хартія. Проблема другого 
фронту. 

Бойові дії на Тихому океані. Вирішальна перемога військово-морських сил США над 
японським флотом біля атолу Мідвей. Бойові дії в Північній Африці, поразка німецько-
італійських військ на Сицилії і Півдні Італії. 

Сталінградська битва. Перемоги радянських військ на Орловсько-Курській дузі. 
Початок розвалу фашистського блоку. Крах італійського фашизму. Капітуляція Італії. Воєнні 
дії в Італії.  Московська конференція міністрів закордонних справ. Тегеранська конференція. 
Відкриття другого фронту в Європі. Визволення Франції. Радянсько-французький договір 
1944 р. наступ англо-американських військ у Бельгії і Голландії. Бойові дії на заключному 
етапі війни в Європі. Берлінська операція. Зустріч на Ельбі американських і радянських 
військ. Взяття Берліну. Капітуляція фашистської Німеччини. 

Азіатсько-тихоокеанський театр військових дій на заключному етапі війни. 
Застосування США ядерної зброї проти Японії. Вступ СРСР у війну з Японією. Капітуляція 
Японії. Закінчення Другої світової війни. 

 
Література [1;16;18;19;25;30;32;37;41;54;72;76;94;101;103;114] 

 
 

Тема 13. Завершення Другої Світової війни та її геополітичні та соціально-
економічні наслідки.  

Бойові дії на заключному етапі війни в Європі. Берлінська операція. Зустріч на Ельбі 
американських і радянських військ. Взяття Берліну. Капітуляція фашистської Німеччини. 
Азіатсько-тихоокеанський театр військових дій на заключному етапі війни. Застосування 
США ядерної зброї проти Японії. Вступ СРСР у війну з Японією. Капітуляція Японії. 
Закінчення Другої світової війни. Соціально-економічні та геополітичні наслідки Другої 
світової війни. 

Основні проблеми світу після Другої світової війни. Поляризація суспільно-політичних 
систем у повоєнному світі. Особливості політичного розвитку. Соціал-реформістська модель 
організації суспільства: становлення та криза. Неоконсерватизм: суть та особливості. Розпад 
колоніальної системи та модернізація країн третього світу. Науково-технічний прогрес та 
постіндустріальне суспільство. 

 
Література [4;8;9;15;16;18;24;25;27;28;41;43;64;76;86;99;103;107;114;118] 
 

Тема 14.  Міжнародні відносини у другій половині 1940-х-1950-х рр. ХХ ст. Холодна війна: 
причини, початок та основні етапи. 

Головні рішення та значення Кримської (Ялтинської) та Берлінської (Потсдамської) 
міжнародних конференцій. «Німецьке питання» та погляди союзників на майбутнє 
Німеччини. Утворення Союзницької контрольної комісії. Розчленування Німеччини та 
створення окупаційних зон. Принцип «4Д» у політиці союзників щодо німецьких території. 
Англо-американська угода 1946 р. та створення Бізонії. Приєднання до Бізонії французької 
окупаційної зони. Припинення діяльності Союзницької контрольної комісії. Перша 
Берлінська криза. Прийняття окупаційного статуту і рішення про створення федеральної 
західнонімецької держави. Проголошення Федеративної Республіки Німеччини (ФРН).  
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Проголошення Німецької Демократичної республіки (НДР). 
Створення Організації Об’єднаних націй (ООН). Функції, структура, органи ООН. 

Нюрнберзький та Токійський судові процеси. Паризька мирна конференція 1946 року та 
укладання мирних договорів з колишніми союзниками Німеччини.  

Міжнародна ситуація на Далекому Сході у повоєнні роки. Створення Республіки Корея. 
Проголошення Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Утворення 
Китайської Народної Республіки (КНР). Підписання мирного договору з Японією (1951 р.) 
Корейська війна 1950-1953 рр. 

Початок та розгортання "холодної війни": періодизація, причини. «Доктрина Трумена». 
«Політика стримування». Бреттон-Вудська валютна система. План Маршалла. Створення 
військово-політичних блоків. Створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 
Організація Варшавського Договору (ОВД) – військово-політичний блок країн 
соціалістичного табору. Створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ).  

 
Література [8;9;10;13;18;27;32;37;48;55;86;89;93;94;103;115;129] 

 
Тема 15.  Міжнародні відносини від середини 1960-х рр. – до початку 90-х рр. ХХ ст. 
Друга берлінська криза 1961 року. Карибська криза 1962 року причини виникнення та 

наслідки. Американсько-кубинські відносини в 1959-1961 рр. Втручання СРСР в 
регіональний конфлікт та рішення про розташування на Кубі радянської ядерної зброї. 
Вплив кризи на радянсько-американські відносини і міжнародну політику. В'єтнамська 
війна. Послаблення міжнародної напруги та прихід короткочасного періоду розрядки. 
Радянсько-американські відносини. Нова східна політика. Нарада в Гельсінкі та підписання 
Заключного акту 1975 року. Міжнародні відносини у другій половині 1970-х - 1980-х років. 
Поворот від розрядки до нового витка напруженості. Радянська інтервенція в Афганістан. 
Радянсько-американські відносини. Міжнародні відносини наприкінці 1980-х - 1990-х років. 
Реформи М. Горбачова в СРСР і початок кардинальних змін в міжнародній політиці.  
Об'єднання Німеччини. Кінець існування біполярної системи міжнародних відносин. 
Розвиток Гельсінкського процесу. Інтеграційні процеси. Єдиний Європейський акт та 
прискорення інтеграційних процесів в ЄЕС в 1986-1992 рр. Маастрихтські угоди. 
Запровадження спільної закордонної політики його учасників. Договір про створення 
Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Угода про створення Спільного ринку 
країн Південної Америки (МЕРКОСУР). Війна у Перській затоці. 

 
Література [10;13;18;25;27;32;41;48;53;86;94;115] 
 

Тема 16. США. 
Гаррі Трумен - 33-й президент США. Наслідки другої світової війни для США. 

Повоєнна реконверсія та економічний розвиток. ''Справедливий курс". Президентські вибори 
1948 року.Внутрішня політика адміністрації Г.Трумена. Закон Тафта-Хартлі. Маккартизм. 
Зовнішньополітичні пріоритети. Політика "стримування" комунізму. "Доктрина Трумена". 
Близькосхідна політика США та їхні стосунки з американськими державами. Президентські 
вибори 1952 та 1956 років. 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер (1953-1961 роки). 
Внутрішня політика адміністрації Д.Ейзенхауера. Зовнішньополітична діяльність 34-го 
президента США. Стратегія "відкидання" комунізму. "Доктрина Ейзенхауера". 
Американсько-радянські відносини. Правління демократів 1961-1969 років. Президентські 
вибори 1960 року. Джон Кеннеді-35-й президент США .    Економічний розвиток США у 
1960-х роках. Внутрішня політика Дж .Кеннеді. Демократичні рухи. Зовнішня політика Дж. 
Кеннеді. Висадка на Плайя-Хірон. Даллаське вбивство. «Велике суспільство» та "війна з 
бідністю" президента Ліндона Джонсона (1963-1969 рр.). Зовнішня політика. Вибори 1968 
року і перемога республіканської партії. Річард Ніксон та "нова економічна політика". 
Зовнішня політика. "Доктрина Ніксона". Американсько-радянські відносини. 
«Уотергейтський скандал» та відставка Р.Ніксона. 38-й президент США Джеральд Форд та 
його діяльність (1974-1976 роки). «Тихоокеанська доктрина Д. Форда». Президентство 
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Джеймса Картера (1977-1981 роки). Енергетична програма. США на рубежі 1970-1980 років. 
Президентські вибори 1980 року. Рональд Рейган - 40-й президент США (1981-1989 роки). 
"Програма оздоровлення" адміністрації Р.Рейгана. «Рейгономіка». Зовнішня політика. 
"Поміркований курс" Джорджа Буша (1989-1993 роки). Президентські вибори 1992 року та 
перемога демократичної партії. Уільям Клінтон -42-й президент США (1993-2001 роки). 
"Нова економіка" адміністрації У. Клінтона. Зовнішня політика 42-го президента США У 
Клінтона. Президентські вибори 2000 року. "Консерватизм з людським обличчям" Джорджа 
Буша-молодшого. Трансформація зовнішньої політики США після подій 11 вересня 2001 р. 
Антитерористична операція в Афганістані. Причини і наслідки війни США проти Іраку. 
Стратегія національної безпеки США. США за часів президентства Барака Обами. Основні 
пріоритети зовнішньої політики адміністрації Б. Обами. Політика США щодо Афганістану і 
Пакистану. США і ЄС: стан та перспективи стратегічної трансатлантичної співпраці. 
Сучасний стан та перспективи співробітництва України та США. 

 
Література [8;12;15;36;38;48;56;57;68;69;70;80;84;90;95;96;100;105] 
 

Тема 17.  Велика Британія. 

Політичні і соціально-економічні наслідки Другої світової війни для Великої Британії. 
Третій і четвертий лейбористський уряди. Соціально-політичні заходи лейбористів. 
Поглиблення кризи Британської імперії  та початок її розпаду. Велика Британія і домініони. 
Зовнішня політика лейбористів. 

Повернення до влади консерваторів. Їх внутрішня і зовнішня політика. Політика 
правління королеви Єлизавети ІІ (1952). Поступ науково-технічного прогресу і його наслідки 
для країни. Британія та інтеграційні процеси в Європі. Виникнення стагнаційних тенденцій в 
британській економіці. Подальша дезінтеграція колоніальної системи. Загальні підсумки 
правління консервативних урядів В. Черчилля, Е. Ідена, Г. Макміллана і А. Даглас-Х’юма. 

Вибори 1964 р. і повернення до влади лейбористів. Економічне становище Великої 
Британії  і політика лейбористських урядів. Зовнішня політика лейбористів. Велика Британія 
і «Спільний ринок».  

Вибори 1970 р. і повернення до влади консерваторів на солі з Е. Хітом. Поглиблення 
кризової ситуації в Північній Ірландії. «Ольстерська проблема». Вступ Великої 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. Внутрішня політика урядів 
М. Тетчер. «Фолклендські війна». Загальна наслідки для країн перебування при владі 
М. Тетчер. Феномен «тетчеризму». Британське суспільство в роки прем’єрства 
Дж. Мейджора. 

Прихід до влади лейбористів на чолі з Е. Блером у 1997 р. Феномен «нового 
лейборизму», здобутки і проблеми Великої Британії в роки першого прем’єрства Е. Блера. 
Друга поспіль перемога лейбористів на парламентських виборах. Другий кабінет Е. Блера. 
Партнерські відносини з США. Участь Великої Британії у військовій операції в Іраку. 
Російсько-британські та українсько-британські відносини. Велика Британія за часів кабінету 
Г. Брауна. Соціально-економічна та зовнішня політика уряду Д. Кемерона.  

 
Література [2;8;9;11;17;24;29;46;79;88;102;108;109] 

 
Тема 18. Франція. 
Політичне і соціально-економічне становище Франції після Другої світової війни. 

Трансформація місця Франції на світовій арені. Початок розпаду французької колоніальної 
імперії. «Тимчасовий режим» і політичне життя країни в його роки.  

Четверта республіка. Конституція Четвертої республіки. Політична боротьба в роки 
Четвертої республіки. Франція і виникнення військово-блокової системи в Європі. Політика 
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Франції в німецькому питанні. Розпад французької колоніальної імперії. Війна в Індокитаї 
(1945-1954). Війна в Алжирі. Соціально-економічні здобутки Франції в роки Четвертої 
республіки. Падіння Четвертої республіки. 

П’ята республіка. Конституція П’ятої республіки. Зовнішня і внутрішня політика 
Шарля де Голля. Режим «особистої влади». Референдум і парламентські вибори 1962 р. 
Надання незалежності Алжиру. Криза П’ятої республіки і масові молодіжні виступи (1968). 
Відставка Ш. де Голля. Прихід до влади Ж. Помпіду. Президентські вибори 1974 р. Феномен 
голлізму. 

Внутрішньополітичне життя і зовнішня політика Франції 70-80 –х рр. Оформлення 
партійно-політичної системи в 1970-ті рр. Президентські вибори 1981-1988 рр. Особливості 
політичних орієнтирів президентів Валері Жіскар д’Естена і Франсуа. Міттерана та феномен 
співіснування президентів і урядів різної партійної належності у 80-90-ті рр. 

Президентські вибори 1995 р. Особливості політичної лінії президента Жака. Ширака. 
Французьке політичне життя і зовнішня політика наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 
Президентські вибори 2002 р. Франція за часів Ніколя Саркозі. Президентські вибори 2012 р. 
та перемога Франсуа Оланда.  

 
Література [3;8;9;24;27;28;44;45;56;66;70;91;101;118] 

 
Тема 19. Федеративна республіка Німеччина. 
 
Політичні, соціально-економічні та духовні наслідки краху  гітлеризму для німецького 

народу. Рішення Берлінської (Постдамської) конференції з німецького питання. Підходи 
великих держав до здійснення окупаційної політики в соціально-економічній, політичній та 
ідеологічних сферах та їх наслідки. Берлінська криза 1948-1949 рр. Позиція політичних 
партій і рухів щодо майбутнього Німеччини. 

Розкол Німеччини: утворення ФРН. Конституційні основи ФРН, її партійно-політична 
система. Зовнішньополітичний курс християнсько-ліберальної коаліції: інтеграція із 
Заходом, ремілітаризація, вступ до НАТО, «доктрина Гальштейна». Внутрішня політика 
уряду К. Аденауера (1949-1963): доктрина соціального ринкового господарства і досягнення 
«економічного дива» та «добробуту для всіх». 

Берлінська криза 1958-1961 рр. та її наслідки для німецького народу. 
Відставка К. Аденауера. Уряд Л. Ерхарда (1963-1966). Економічна криза 1966 р. Велика 

коаліція (1966-1969) і утворення позапарламентської опозиції. Нові соціальні рухи 
(молодіжний, природоохоронний, антивоєнний, феміністичний). Вибори до бундестагу 
1969 р. і прихід до влади уряду соціально-ліберальної (малої) коаліції. Нова «східна 
політика» уряду В. Брандта (1969-1974), його програма внутрішніх реформ, проблема 
тероризму. Економічна криза 1973 р. Проведення політичного курсу малої коаліції урядом 
Г. Шмідта – Г.-Д. Геншера (1974-1982). 

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 рр. 

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

Особливості внутрішньополітичного і зовнішньополітичного курсів уряду Г. Шредера. 
Місце і роль об’єднаної Німеччини в Європейському інтеграційному процесі та в сучасному 
світі. Парламентські вибори 2002 р. Німеччина за часів канцлера А. Меркель.   

 
Література [8;13;19;27;53;56;70;74;80;88;99;107;118] 

 
Тема 20. Німецька Демократична республіка. 
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Антифашистські перетворення в радянській окупаційній зоні Утворення НДР. 
Будівництво "соціалізму національних кольорів". Берлінський червень 1953 року. Крах 
"соціалізму національних кольорів" в НДР. Демократична революція 1989 року.  

Криза політичного режиму в НДР у кінці 80-х рр. та 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. 

 
Література [8;13;19;27;53;56;70;74;80;88;99;107;118] 

 
 
Тема 21. Італія. 
Політичне становище Італії після Другої світової війни. Формування нової партійно-

політичної системи. Проголошення республіки. Особливості італійської республіканської 
конституції. 1947 р. «Договір про дружбу, торгівлю та навігацію» з США (2 лютого 1948 р.). 

Криза лівого крила політичних сил в Італії. Однопартійний уряд  А. Де Гаспері. 
Парламентські вибори і загальний страйк 1948 р. Італія і «план Маршала». Вступ Італії до 
НАТО. 

Політичне життя Італії в 50-ті рр. Регіональні земельні реформи 1950 р. «Економічне 
диво» і його соціальні аспекти. Центристські уряди при владі. Італія і «Спільний ринок». 

Політичне життя Італії в 60-х рр. Лівоцентристські уряди при владі. Діяльність урядів 
А. Фанфані і А. Моро. ІСП і «лівий центр». Криза «лівого центризму» на кінець 60-х рр. 
«Спекотна осінь» 1969 р. Поляризація політичних сил, активізація політичного екстремізму. 
Дострокові парламентські вибори 1972 р. 

«Правоцентристський уряд» Дж. Андреотті. Внутрішньополітичне становище Італії в 
середині 70-х рр. 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. Ноеконсервативні 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 розслідувань початок 90-х рр., крах 
повоєнної партійно-політичної системи, 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 правоцентристської коаліції. Уряд С. Берлусконі.  

 
Література [5;6;8;9;15;28;32;42;43;48;52;56;61;69;70;85;118;119] 

 
Тема 22. Іспанія. 
Політичне й економічне становище Іспанії після закінчення Другої світової війни. 

Особливості зовнішньої політики режиму Ф. Франко. Іспано-американські військово-
політичні угоди 1953 р. Позиція Іспанії в міжнародній політиці 60-х – першої половини 70-х 
рр. Особливості економічного розвитку країни в 50-60-х рр., економічне піднесення 60-х рр. 
Криза  франкізму наприкінці 60-х – початку 70-х рр. Смерть Ф. Франко в 1975 р. і початок 
трансформації політичної системи країни. Відновлення монархії і сходження на престол 
Хуана Карлоса  І (1975). 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 рр. Спроба військового перевороту 
(1981) і 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. 
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Посилення популярності правоцентристських політичних сил у другій половині 80-х – 
першій половині 90-х рр., виникнення Народної партії (1989). Проблема автономістських 
рухів в житті країни, баскський сепаратизм і тероризм. Перемога на виборах 1996 р. 
Народної партії на чолі з Х.-М. Аснаром. Криза ІСРП і відставка Ф. Гансалеса з посади її 
лідера. Неоконсервативні уряди Х.-М. Аснара щодо соціально-економічного розвитку 
країни. Економічне пожвавлення у другій половині 90-х рр.. Посилення поміркованих 
тенденцій в орієнтації і діях автономістських політичних сил. Перемога поміркованих 
націоналістичних партій на регіональних виборах у країні Басків у 2001 р. Зовнішня політика 
Іспанії на сучасному етапі. 

 
Література [20;21;24;25;27;40;51;78;81;97;118] 

Тема 23. Канада. 
Головні наслідки Другої світової війни для Канади. Особливості політичного та 

економічного розвитку Квебеку в 50-60 рр. ХХ ст. Основні підсумки перебування при владі 
партії «Національний союз».  

Національне питання в Канаді: історія та сучасність. Піднесення національного руху 
франко фонів в 60-70 рр. ХХ ст. «Тиха революція» 1960-1966 рр. Політика федеральної влади 
в Канаді щодо розв’язання франкоканадської проблеми. Посилення радикальної 
націоналістичної течії «Фронту визволення Канади». Утвердження єдиної офіційної мови в 
Канаді. Період перебування при владі уряду Трюдо. «Закон про дві мови та культури». 
Референдум про суверенітет Квебеку та його результати. Другий референдум 1995 р. та його 
результати. Франкоканадський національний рух на сучасному етапі. 

Відносини Канади з Великою Британією. Канадська конституція 1982 р. Політичний 
та соціально-економічний розвиток Канади на сучасному етапі. Основні напрями зовнішньої 
політики Канади на сучасному етапі. 

 
 Література [8;15;29;32;41;43;50;56;63;71;73;74;80;104] 

 
Тема 24. Міжнародні відносини в пост біполярний період. 
Постконфронтаційний етап у відносинах Захід – Схід. Прихід до влади в СРСР нового 

покоління керівництва. Відродження тенденцій розрядки. Визначальна роль  поліпшення 
радянсько-американських відносин у другій половині 80-х рр. Процес врегулювання 
регіональних конфліктів. Скорочення озброєнь. «Нове політичне мислення». Початок змін у 
світовій ролі СРСР і США. Міжнародні аспекти Кувейтського конфлікту (1900 – 1991). 

Європейський процес і європейська ідея на межі 80 – 90-х рр. Об’єднання Німеччини. 
Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини. Віденська зустріч представників 
держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (1989). Паризька 
зустріч керівників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва  в Європі. 
Паризька хартії для нової Європи (1990). Нова Європа після Маастрихтського договору 
1992 р.  

Формування нової системи міжнародних відносин у 90-х рр. Вплив на світову політику 
процесів дезінтеграції СРСР, їх геополітичні і військово-стратегічні наслідки. Міжнародні 
аспекти виходу на світову політику процесів дезінтеграції та розпаду СРСР, їх геополітичні  і 
військово-стратегічні наслідки. Міжнародні аспекти виходу на світову арену незалежної 
України, формування її міжнароднополітичних позицій. Набуття Україною, Білоруссю  і 
Казахстаном без’ядерного статусу (1992 – 1994). Міждержавні відносини в європейській 
частині колишнього СРСР, суперечливість позицій Росії в стосунках з пострадянськими 
країнами. Російсько-український договір про дружбу, співробітництво і партнерство (1997 
р.). 

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

Зрушення у процесі близькосхідного врегулювання. Мадридська конференція (1991), 
схвалення нею принципу «мир в обмін на землю». Взаємне визнання і початок прямих 
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переговорів між Організацією визволення Палестини та Ізраїлем, створення палестинської 
автономії 1993). Тимчасова угода Ізраїлю і ООН 1995), початок передачі під контроль 
палестинців окремих територій. Проблема Єрусалиму і чергове загострення Палестино-
ізраїльських стосунків у 2001 р. Війна проти Іраку. Війна проти Афганістану. 

Інтеграційні процеси в євроатлантичному регіоні. Поглиблення інтеграції в рамках ЄС, 
запровадження єдиної європейської валюти, розширення ЄС. Розширення НАТО на Схід. 
Позиція України щодо інтеграційних процесів. Процеси глобалізації на інтернаціоналізації, 
їх взаємодія з традиційними моделями національної зовнішньої політики. Створення 
Всесвітньої торгової організації (ВТО) – 1994 рік. Глобальні екологічні проблеми та 
діяльність світових природоохоронних інституцій (організацій системи ООН, 
Всесвітньоекологічний форум, «Грінпіс», Світова фундація дикої природи). Міжнародна 
гуманістична діяльність Ватикану і його глава Іоана Павла ІІ. Зустрічі керівників групи  
восьми високорозвинених індустріальних країн («Велика сімка» + Росія). Пошуки Україною 
свого місця в системі глобальних міжнародних відносин початку ХХІ ст.  

 
Література[2;8;10;12;13;18;24;27;48;53;88;100;118;120;128;130;131] 
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Теми контрольних робіт 

 

1. «14 пунктів Вільсона» - програма миру демократичного Заходу. 

2.  «Новий порядок» у Європі. Рух Опору. 

3. «Передове ліберальне суспільство» В. Жіскар д’Естена. 

4. «Рейгономіка»: загальна характеристика та особливості. 

5. Уотергейтський скандал» та відставка Р.Ніксона. 

6. Антиреспубліканський заколот 1936 р. та початок громадянської війни в Іспанії. 

Ф. Франко. 

7. Бойові дії в Південно-Східній Азії та на Тихому океані (1937-1944 рр.). 

8. Велика Британія («демократичний соціалізм» лейбористів). 

9. Висадка союзників в Італії та крах італійського фашизму. 

10. Відкриття другого фронту та бойові дії в Західній Європі в 1944-1945 рр. 

11. Відновлення та підвищення свого впливу соціал-демократичних партій Західної 

Європи після Другої світової війни. 

12. Відображення «нового курсу» Ф.Д. Рузвельта у зовнішній політиці США. 

13. Вплив Першої світової війни 1914-1918 рр. на подальший розвиток країн Європи в 

післявоєнний період. 

14. Глобальні проблеми сучасного світу. 

15. Головні риси соціально-економічного та політичного життя Канади у міжвоєнний 

період. 

16. Державно-правова структура Третього Рейху. Роль НСДАП, СС, Вермахту. 

17. Динаміка розвитку країн Західної Європи на пізніх стадіях модернізації: 

передумови якісної трансформації індустріальної цивілізації в постіндустріальну. 

18. Економічна криза 1929-1933 рр. та її наслідки для подальшого розвитку країн Європи 

у передвоєнний період. 

19. Етимологія появи теорій «людських відносин», «техніки соціального керівництва» 

в післявоєнній соціологічній думці. 

20. Зміни виробничих сил західного суспільства у період науково-технічної революції 

середини ХХ ст.  

21. Значне підвищення авторитету християнсько-демократичних партій Західної 

Європи в післявоєнний період (Італія, Франція, ФРН). 

22. Ідеологічна концепція «соціалістичної співдружності». Жовтнева 1985 р. Нарада 

Політичного консультативного комітету країн-учасниць ОВД в Софії. 

23. Інтеграційні процеси в Європі після Другої світової війни. 

24. Капітуляція фашистської Німеччини. Потсдамська конференція. 



 18 

25. Комплексна механізація і автоматизація управління виробництвом в 50-70-ті рр. ХХ 

ст. 

26. Кризові явища у суспільно-політичному житті Польщі. Консолідація опозиційного 

руху. КОС-КОР.  

27. Найбільш видатні наукові відкриття та технічні винаходи у період переходу від 

індустріального до постіндустріального суспільства. 

28. Напад фашистської Німеччини на Польщу. «Дивна війна». 

29. Наслідки революції в Німеччині 1918-1919 рр. Створення Веймарської республіки. 

30. Об’єднання Німеччини. Сучасна партійно-політична система в ФРН. Роль і політична 

орієнтація ХДС / ХСС, ВДП, СДПН. 

31. Основні етапи формування та діяльності антигітлерівської коаліції. 

32. Основні напрями зовнішньої політики Великої Британії після Першої світової війни. 

33. Основні фактори трансформації системи виробництва у другій половині ХХ ст. Роль 

науково-технічної революції у цьому процесі. 

34. Особливості італійського неоконсерватизму. Наростання конституційної кризи в Італії 

у 80-ті рр. 

35. «Тетчеризм» - британський варіант неоконсервативної ідеології і політики. 

36. Періодизація і характер Другої світової війни, її підсумки та значення. 

37. Політичний курс Ж. Ширака та масові акції соціального протесту в кінці 1995 р. 

38. Поняття «народна демократія» та його суттєві характеристики. 

39. Причини розвитку кризових тенденцій та явищ в РЕВ та ОВД. 

40. Причини створення широких політичних коаліцій (Народних та Вітчизняних 

фронтів), їх партійний склад і політична орієнтація у бувших країнах соціалізму. 

41. Пролог до «холодної війни». Політичні обставини поглиблення суперечностей між 

СРСР та Заходом 

42. Радикалізація італійського суспільства, її причини та наслідки. Лівий рух в Італії. 

43. Радянсько-німецькі відносини в 1939-1940 рр. Напад Німеччини на СРСР. 

44. Рішення Кримської і Берлінської конференції щодо звільнених країн Європи. 

45. Розвиток соціально-економічної системи Заходу після Другої світової війни. 

46. Розпад традиційних консервативних правих та центристських партій, які 

співробітничали з окупантами в роки Другої світової війни. 

47. Розробка «нового курсу» передвиборчим штабом ф.Д. Рузвельта та його основні 

положення. 

48. Розширення фашистської агресії в Північній та Західній Європі.  
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49. Роль науково-дослідної організації конструкторських робіт (НДОКР) у зміні 

техніко-технологічної бази виробництва та галузевої структури в умовах 

постіндустріального соціуму. 

50. Роль соціалістичного руху у розробці ідеологічних принципів концепції «держави 

добробуту». 

51. Соціально-економічні, політичні та психологічні підсумки Другої світової війни 

для країн Центрально-Східної Європи. 

52. Сприйняття провідними буржуазними партіями Західної Європи доктрини 

соціального реформізму у післявоєнних період.  

53. Створення та еволюція економічної системи «держави добробуту» у провідних 

країнах Західної Європи: універсальні риси цього процесу та специфіка в окремих країнах. 

54. Створення фашистського блоку в Європі. Бойові дії на Балканському півострові. 

55. Ступінь впливу Другої світової війни на динаміку становлення моделі 

«наздоганяю чого розвитку» країн східноєвропейського регіону. 

56. Укладення договорів Версальської системи та їх історичні наслідки. 

57. Уніфікація духовного життя німецького суспільства. Наука та мистецтво в Третьому 

Рейху. Становище церкви. 

58. Франкоканадський національний рух: історія та сучасність. 

59. Франція («голлізм після де Голля» - програма «нового суспільства» Ж. Шабан-

Дельмаса). 

60. ФРН («сформоване суспільство» Л. Ерхарда). 
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Питання для самоконтролю 

 

1. «14 пунктів» В. Вільсона та їх характеристика. 

2. «Епоха Міттерана» в історії Франції. Перебудова партійно-політичного спектру 

напередодні виборів 1981 р. Концепція самоврядного соціалізму ФРС та 

перемога лівої коаліції на президентських та парламентських виборах 1981 р. 

3. «Мюнхенізація» Європи (1938-1939). 

4. «Новий лейборизм» Е. Блера. Еволюція ліберальної (з 1988 р. – ліберальних 

демократів) партії. Нові соціальні рухи у Великій Британії.  Націоналізм і 

проблема політичного тероризму. 

5. «План Дауеса» в системі пацифістського руху, його наслідки. 

6. «План Юнга» в системі заходів «замирення» Німеччини.  

7. «Шокова» лібералізація британської економіки. Стимулювання приватного 

бізнесу. 

8. Антикомінтернівський пакт в передвоєнній структурі міжнародних відносин. 

9. Аншлюс Австрії (1938 р). 

10. Балканська кампанія. Завершення формування  гітлерівського блоку в Європі. 

11. Бойові дії на заключному етапі в Європі. Берлінська операція. 

12. Бойові дії на морських комунікаціях Атлантики та Арктики.  

13. Веймарська республіка (1919-1933 рр.). Прийняття Веймарської конституції, її 

основні риси. Партійно-політична система Веймарської республіки. 

14. Велика Британія і встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Англо-

німецькі стосунки в 1933-1935 рр., морська угода 1935 р. 

15. Велика Британія та створення єдиного правового простору Європейського 

співтовариства. Взаємодія і протиріччя між правом Співтовариством і 

національним правом. 

16. Велика Британія та сучасні проблеми західноєвропейської інтеграції. 

17. Велика Британія, НАТО і «Європейська оборона». «Особливі відносини» з США. 

18. Великомасштабні програми приватизації у Великій Британії. Закон «Про 

громадський порядок» (1986 р.). 

19. Вибори 1982 р в ФРН. Г. Коль та західнонімецька християнська партія кінця ХХ 

ст. Модель соціального ринкового господарства в умовах переходу до 

постіндустріального суспільства. 

20. Вибори 1982 р. в Іспанії і прихід до влади соціалістичної партії. Соціально-

економічна політика Ф. Гонсалеса.  
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21. Вибори 1996 р. в Іспанії і перемога Народної  партії Х. Аснара. Криза в ІСРП. 

Відставка в 1997 р. Ф. Гонсалеса з поста лідера партії. Х. Алмунія і оновлення 

ідеологічної платформи ІСРП. 

22. Вибори 1998 р. і поразка блоку ХДС / ХСС. Підсумки «епохи Коля». Політична 

програма СДПН на виборах 1998 р. Г. Шредер. 

23. Визволення Франції. Радянсько-французький договір (грудень 1944 р.). 

24. Виникнення Руху Опору в країнах Західної, Східної та Південно-Східної Європи. 

25. Висадка англо-американських військ на Сицилії і Півдні Італії. 

26. Висадка союзницьких військ на Півдні Італії, скинення режиму Б. Муссоліні 

(1943 р). 

27. Відкриття Вашингтонської конференції. Трактат чотирьох держав. 

28. Відкриття другого фронту в Європі. Бойові дії у франції. 

29. Внутрішня політика «залізної леді». Конституційні реформи початку 80-х рр.. 

(Акт про британське громадянство 1981 р., реформа судоустрою 1981 р., закон 

про поліцію 1986 р.) 

30. Вступ радянських військ в Західну Україну та Західну Білорусію. 

31. Вступ СРСР у війну з Японією, розгром японської Квантунської армії. 

Беззастережна капітуляція Японії. Закінчення Другої світової війни. 

32. Генуезька конференція та її рішення. 

33. Д. Мейджор та коректування політичного курсу торі. Політика «здорового 

консерватизму». «Хартія громадян» (правові документи 1992 – 1993 рр.). 

Прогрес в рішенні Ольстерської проблеми.  Причини поразки консерваторів на 

виборах 1997 р. 

34. Діяльність Організації по безпеці та співробітництву в Європі (ОБСЄ). 

35. Еволюція європейської стратегії Франції від «Європи Вітчизн» де Голля до 

«Вітчизні Європа» Міттерана. 

36. Економічна і соціальна політика німецьких консерваторів в 80-х рр. Відродження 

економічних принципів Л. Ерхарда. Еволюція політичної доктрини ХДС в період 

правління консервативно-ліберальної коаліції. «Нове соціальне питання». 

37. Економічні і соціальні наслідки світової економічної кризи. Створення 

корпоративної системи Б. Муссоліні. 

38. Етап трансформації Європейського економічного співтовариства в Європейський 

Союз – від Штутгартської декларації до Маахстрихстського договору. 

Розширення ЄС. 

39. Загострення внутрішньополітичного становища в Німеччині. Змова проти А. 

Гітлера та її провал. 
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40. Зародження фашистського руху в Італії, його програма, соціальна база та 

специфіка. Діяльність фашистів в 1919-1921 рр., зростання їх впливу. «Пакт 

умиротворення». 

41. Зближення Німеччини з Японією (Антикомінтернівський пакт) та Італією (вісь 

Берлін – Рим). Трикутник Берлін – Рим – Токіо. 

42. Зовнішня політика А. Гітлера. Вимога ревізії Версальської угоди і «здобуття 

нового життєвого простору». Конкордат з Ватиканом. Пакт про ненапад з 

Польщею. 

43. Зовнішня політика Великої Британії після Першої світової війни. 

44. Зовнішня політика Італії в останній період «холодної війни». Підтримка бойкоту 

Московської олімпіади  та участь у програмі СОІ.  «Справа Антонова». 

45. Зовнішня політика Німеччини в 80-х рр. Розміщення ядерної зброї на території 

ФРН. Зміни у радянсько-західнонімецьких відносинах у другій половині 80-х рр. 

46. Зростання впливу та активізація ультраправих і фашистських сил у Франції. 

Спроба фашистського путчу 1934 р. та її провал. Укладання франко-радянського 

договору про взаємодопомогу. 

47. Зростання зовнішньоекономічної ролі ФРН в умовах трансформації 

східноєвропейського політичного простору.  

48. Іспанія в системі міжнародних відносин в 80 – 90-ті рр. ХХ ст. Вступ Іспанії в 

політичну організацію. НАТО (1882) і ЗЄС ( 1988). Прийняття Іспанії в члени 

ЄЕС (1985). Позиція Іспанії по проблемам створення Європейського Союзу. 

49. Іспанія у 80 – 90-ті рр. ХХ ст. Спроба військового перевороту в 1981 р. і 

зміцнення конституційного порядку в країні.  

50. Іспанська монархія в першій третині ХХ століття. Соціальна структура 

іспанського суспільства і економічне становище його основних верств. Основні 

іспанські політичні партії  та їх діяльність. 

51. Конституція Канади 1982 р. :загальна характеристика 

52. Комп’єнське перемир’я, його сутність. 

53. Консервативні уряди С. Болдуіна та Н. Чемберлена в 1933-1935 рр. Коаліційний 

уряд В. Черчилля (1940 р.) Посилення відцентрових тенденцій в Британській 

імперії. 

54. Контрнаступ німецьких військ в Арденнах. 

55. Крах італійського фашизму. Капітуляція Італії. 

56. Криза ідеології та політики лівих сил. Міттеранизм другої половини 80-х рр. – 

зовнішньополітичний імператив. Позиція Франції з питань роззброєння, 

обмеження ядерних озброєнь. 
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57. Криза традиційних партій – криза ідей та політичного стилю. «Феномен Ле 

Пена» - Національний фронт в політичному житті. Франції в 80-х рр.  

58. Кримська (Ялтинська) конференція, її рішення та історичне значення. 

59. Листопадова 1918-1919 рр. революція в Німеччині. 

60. Лозанська конференція та її рішення. 

61. М. Рокар, Ж. Делор – нові лідери «лівої Франції». «План стабілізації» уряду 

Л. Фабиуса. 

62. Мирні договори з учасниками Четвертного союзу та їх суттєві характеристики. 

63. Московська конференція міністрів закордонних справ союзників (жовтень 1943 

р.). 

64. Мюнхенська угода 1938 р. Політика уряду Е. Далад’є напередодні Другої 

світової війни. 

65. Мюнхенська угода та її історичне значення (1938 р.). 

66. Напад фашистської Німеччини та її союзників на СРСР. Початок Великої 

Вітчизняної війни. 

67. Наслідки Першої світової війни для Франції. Внутрішня і зовнішня політика 

уряду Ж. Клемансо. «Національний блок» і вибори 1919 р. 

68. Норвезька і французька кампанії. «Битва за Англію». 

69. Об’єднана Німеччина у світі. ФРН та Маасритхтський договір. Сучасні проблеми 

участі Німеччини в інтеграційному процесі. 

70. Об’єднання Німеччини (жовтень 1990 р.). Нові політичні рухи у сучасній 

Німеччині. Перехід до ринкової економіки у східних землях: економічні, 

соціальні, психологічні аспекти. Спад німецької економіки в першій половині 90-

х рр. 

71. Основні напрями зовнішньої політики США за часів адміністрації Б. Обами. 

72. Основні орієнтири зовнішньої політики Франції на початку 80-х рр. Загострення 

відносин з СРСР. Активізація політики атлантичної солідарності Франції у складі 

«сімки».  

73. Паризька мирна конференція та її рішення. 

74. Парламентські вибори 1986 р. Внутрішній курс уряду Ж. Ширака: французький 

варіант неоконсервативної політики. Створення «правильної сітки економіки», 

програма «економічної війни» у зовнішньоторговельній політиці, монетарна 

політика «здорового бюджету», «політика рівності шансів». 

75. Парт Молотова-Ріббентропа та його історичне значення. 

76. Перемоги радянських військ в 1944 р. та їх міжнародне значення.  
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77. Перемоги радянських військ на Орловсько-Курській дузі. Початок розвалу 

фашистського блоку. 

78. Перемоги союзників в Північній Африці. 

79. Періодизація Другої світової війни. 

80. Підготовка Німеччини до нападу на СРСР. План «Барбаросса». 

81. Подальше зміцнення антигітлерівської коаліції. Взаємовідносини країн 

антигітлерівської коаліції. 

82. Подальше перегрупування політичних сил та президентські вибори 1995 р. 

Політичний курс Ж. Ширака та масові акції соціального протесту в кінці 1995 р. 

Л. Жоспен та оновлення соціалістичної партії. 

83. Політика уряду Б. Краксі (1983-1986) і загострення проблеми корупції. 

Активізація боротьби з організованою злочинністю у 90-ті рр. Вплив на 

політичне життя Італії тероризму. Процес над учасниками масонської ложі П-2 

(1981). 

84. Потсдамська (Берлінська) конференція, її рішення та історичне значення. 

85. Правові аспекти вирішення національного питання. Проблема тероризму в 

політичному житті Іспанії. 

86. Приєднання до СРСР Бессарабії, Північної Буковини та держав Балтії. 

87. Прихід А. Гітлера до влади. Нацистська диктатура в Німеччині (1933-1939 рр.). 

Формування  тоталітарної системи фашистської диктатури. 

88. Причини і характер Другої світової війни. 

89. Причини поразки Іспанської республіки. Встановлення диктатури Ф. Франко, її 

політична і соціальні природа. Франкізм. 

90. Причини провалу «лівого експерименту 1981 – 1984 рр. Еволюція політичної 

практики та ідеології міттеранізму в 1983 – 1984 рр. 

91. Протиріччя Версальсько-Вашингтонської системи. 

92. Радянсько-фінський конфлікт, реакція на нього провідних держав світу. 

93. Реформа виборчої системи 1993 р. Діяльність Спільної комісії Палати депутатів і 

Сенату для підготовки реформи Конституції. Розвиток італійського 

конституціоналізму в умовах створення Європейського Союзу. 

94. Розвиток українсько-німецьких відносин на сучасному етапі. 

95. Розгром німецько-фашистських військ під Москвою. Крах гітлерівського плану 

«блискавична війна» проти СРСР. 

96. Роль французької дипломатії в активізації європейського інтеграційного процесу, 

формування науково-технічного співробітництва а ЕЄС в 1983-1984 (проект 

«Еврика»). 



 25 

97. Роль ФРН у прискоренні західнонімецької інтеграції у 80-ті рр. План Геншера-

Коломбо (1982). Прийняття «Урочистої декларації про Європейський Союз» 

(1983) і активізація франко-західнонімецького співробітництва в рамках 

Європейського співробітництва.  

98. Рух «Вперед, Італія!» та С. Берлусконі – нові тенденції у сфері політичного 

маркетингу. Персоніфікація політичного життя. «Феномен Берлусконі». 

99. Рух Опору: етапи розвитку та особливості 

100. Співробітництво країн антигітлерівської коаліції на завершальному етапі війни 

в Європі. 

101. Сталінградська битва та її особливе значення для подальшого перебігу Другої 

світової війни. 

102. Створення «національного уряду» на чолі з Р. Макдональдом і його політика в 

1931-1935 рр. Шляхи і засоби стабілізації економічного, політичного та 

соціального життя Великої Британії. 

103. Створення антигітлерівської коаліції. Зближення антифашистських сил. 

104. Створення єдиного інформаційного простору та вирішення проблеми 

гуманізації  особистості – один з блоків базових засад якісної складової 

постіндустріального (інформаційного) соціуму. 

105. Створення Народного фронту в Іспанії. Військово-фашистський заколот і 

громадянська війна 1936-1939 рр., її основні етапи. 

106. Створення нових вогнищ міжнародної напруги в Європі в 30-ті рр., їх 

характеристика. 

107. Створення Організації Об’єднаних Націй. 

108. Тегеранська конференція, її історичне значення. 

109. Тероризм – нагальна проблема для вирішення в рамках постіндустріальної 

стадії розвитку соціуму. 

110. Трансформація НАТО. Проблема розширення НАТО на Схід.  

111. Укріплення антигітлерівської коаліції. Розвиток антифашистського руху в 

Європі. 

112. Уроки Другої світової війни. Докорінні геополітичні зміни та зміна балансу сил 

на світовій арені. 

113. Успіхи економічного розвитку Великої Британії. Збільшення питомої ваги 

«середнього класу» в англійському суспільстві. Причини відставки М. Тетчер. 

114. Утворення Ліги Націй, її Статут. 

115. Утворення НДР. Особливості розвитку держави в к.40- сер. 50-х рр. ХХ ст. 
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116. Участь Англії у міжнародному науковому і культурному співробітництві на 

поч. ХХІ ст.  

117. Фашистський «новий порядок» на території країн Західної та Центральної 

Європи. 

118. Феномен «Ллойджорджизму» та його сутність.  

119. Характеристика комплексу Локарнських договорів 1925 р. 

120. ФРН на сучасному етапі. Особливості політичного та соціально-економічного 

розвитку. 
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