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Напрям підготовки „Країнознавство”  

Назван напрям підготовки створювався з метою забезпечення потреб 

установ та організацій міста, області у спеціалістах з міжнародних відносин, 

перекладачах.  

Програма підготовки міжнародників включає в себе як курси 

загальноосвітнього характеру, так і курси фахового спрямування, в тому 

числі загальнообов‘язкові, за вибором вузу і самостійного вибору студентів. 

Значна увага приділяється вивченню іноземних мов (міжнародних і 

регіональних), а також проходження практик, в тому числі закордонних.  

Напрям підготовки включає 240 кредитів вивчення обов‘язкових курсів на 

ступінь ―бакалавра‖.  

Структура напряму підготовки 
 

Перелік навчальних дисциплін 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Загальна кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1 Історія України 108 3 

2 Фізичне виховання 297   

3 Українська мова (за проф. спрямуванням) 108 3 

4 Історія української культури 72 2 

5 Теорія держави і права 81 2,5 

6 Основи екології 54 1,5 

7 Історія політичних (правових, економічних) 

вчень 

54 1,5 

8 Міжнародні відносини та світова політика 216 6 

9 Іноземна мова 576 16 

10 Вступ до спеціальності «Країнознавство» 108 3 

11 Фізична географія країн світу 108 3 

12 Економічна географія країн світу 108 3 

13 Політична історія світу 108 3 

14 Економічна історія світу 108 3 

15 Основи етнології 81 2 

16 Внутрішньополітичний розвиток країн світу 108 3 

17 Соціологія 72 2 

18 Політологія  108 3 

19 Філософія 108 3 

20 Сучасні інформаційні системи і технології 54 1,5 

21 Країнознавство 324 9 

22 Дипломатична та консульська служба 54 1,5 

23 Міжнародні організації 54 1,5 

24 Порівняльне конституційне право 54 1,5 

25 Іноземна мова 504 14 

26 Культурні та духовно-релігійні традиції 

країн світу 

108 3 

27 Основи міжнародного туризму 108 3 

28 Міжнародна інтеграція та глобалізація у 

світовій політиці 

108 3 

29 Історія української дипломатії 108 3 
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30 Регіональні мови 270 7 

31 Релігієзнавство 54 1,5 

32 Основи наукових досліджень 54 1,5 

33 Міжнародна інформація 135 4 

34 Теорія міжнародних відносин 54 1,5 

35 Дипломатичний протокол і етикет 54 1,5 

36 Міжнародне публічне право 216 6 

37 Світова економіка 54 1,5 

38 Менеджмент та маркетинг 54 1,5 

39 Іноземна мова спеціальності 288 8 

40 Теорія і практика перекладу 216 6 

41 Друга іноземна мова 72 2 

42 Міграційні процеси 81 2 

43 Регіональні мови 108 3 

44 КСВС 54 1,5 

45 КСВС 54 1,5 

46 КСВС 54 1,5 

47 КСВС 81 2 

48 КСВС 54 1,5 

49 КСВС 54 1,5 

50 Політологія 108 4 

51 Зовнішня політика України 81 2,5 

52 Дипломатична та консульська служба 108 3 

53 Зовнішня політика країн Європи 54 1,5 

54 Іноземна мова 242 6,5 

55 Друга іноземна мова 252 7 

56 Теорія і практика перекладу 154 4 

57 Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах 

54 2 

58 Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

світовій політиці 

108 3 

59 Гуманітарний чинник у світовій політиці 54 1,5 

60 Особливості зовнішньої політики країн 

Великої сімки 

54 1,5 

61 КСВС 81 2 

62 КСВС 81 2 

63 КСВС 81 2 

64 КСВС 81 2 

65 КСВС 81 2 

66 Основи психології та педагогіки 72 2 

67 Безпека життєдіяльності 54 1,5 

68 Інформатика 54 1,5 

69 Основи економічних теорій 72 2 

70 Паблік Рілейшнз 54 2 

71 Міжнародні економічні відносини 216 6 

72 Конфліктологія та теорія переговорів 81 2 

73 Етнонаціональні конфлікти сучасного світу 108 3 

74. Основи охорони праці 54 1,5 

75. Цивілізації світу 81 2,5 

76. Міжнародне приватне право 135 4 

78. Зовнішня політика України 54 2 
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79. Економіка та зовнішньоекономічні зв‘язки 

України 

54 2 

80. Методологія країнознавчих досліджень 54 2 

 

 

 

 

1 КУРС 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями 

вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу 

проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними 

базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та 

класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися 

ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним 

мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; 

вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-

культурних пам‘яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми 

для підвищення свого фахового рівня . 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

Змістовий модуль 1 

Давня і середньовічна історія України 

 

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.  

- Східні слов‗яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування; 

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії; 

- Основні етапи політичного розвитку; 

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.  

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)  

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії; 

- Еволюція політичного статусу українських земель;  

- Соціально-економічний розвиток українських земель; 

- Виникнення козацтва. 

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги; 

- Воєнні дії 1649-1653 рр.; 

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;  

- Переяславська рада та „Березневі статті‖. 

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі 

Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст. 

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі 

статті; 

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія; 

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини. 
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Змістовий модуль 2.  

Нова та новітня історія України 

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії 

в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі 

українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.; 

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель; 

- Українські землі в Першій світовій війні; 

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.) 

- Формування і діяльність Центральної ради; 

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий 

Універсал; 

- Гетьманат Павла Скоропадського; 

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії; 

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР. 

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни 

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та 

Бессарабії. 

- Окупаційний режим на території України. 

- Визволення України і відновлення радянської влади. 

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій 

половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст. 

- Десталінізація суспільства та культури; 

- Хрущовська відлига; 

- Соціальні та економічні реформи; 

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України; 

- Дисидентський рух в Україні. 

 

Основна література до курсу 

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр ―Академія‖, 2002. – 565 с. 

2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів 

до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с. 

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення 

видання 1913 року. – К.: ―Золоті ворота‖ – ДТК УРСР – ―Радуга‖, 1990. – 524 с. 

4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ 

у Львові, 1991. – 230 с.   

5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / 

За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с. 

7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с. 
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Фізична культура 

288 год. (4*, 4 кредити) 

 

Мета курсу: покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров‘я 

студентської молоді, розвиток головних життєво-важливих рухових якостей 

(витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) та рухових здібностей; послідовне 

формування фізичної культури особистості. 

Мета дисципліни «Фізичне виховання» реалізується шляхом застосування 

комплексного підходу до розв‘язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань: 

 формування знань, щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх 

ефективного використання для зміцнення здоров‘я, проведення активного 

відпочинку та здорового способу життя;  

 набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров‘я; 

 формування навичок занять самостійних занять фізичними  вправами, розвитку 

фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої 

медичної допомоги; 

 удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем 

життєзабезпечення; 

 подальше виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами; 

 профілактика асоціальної поведінки студентської молоді засобами фізичного 

виховання. 

У процесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенти повинні знати: 

- основи здорового способу життя; 

- основні методи самоконтролю у процесі фізичного удосконалення; 

- складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; 

- основи професійно-прикладної фізичної підготовки; 

- основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної 

культури і спорту; 

- нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення; 

- основи раціонального харчування.  

Уміти:  
- складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки для 

робітників розумової праці. 

Оволодіти: 

- руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, 

атлетична гімнастика. 

- ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і 

прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці; 

- удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних 

систем фізичних вправ; 

- удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та 

відновлення працездатності при різноманітних видах праці.  

Дисципліна «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи передбачає 

залучення студентів до різних видів навчальної діяльності, в процесі якої вони набирають 

відповідну кількість балів, яка впливає на оцінювання рівня засвоєння студентом 

матеріалу даної дисципліни. 

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на 1-3 курси, поділена на 6 змістових 

модулів, кожний курс навчання закінчується модуль-контролем (залік). 

Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечуються 

за допомогою двох взаємозалежних змістових дидактичних компонентів: обов’язкового 
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базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня 

освіти і обов’язково додаткового внесеного в розклад, що спирається на базовий і 

доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, 

інтересів і потреб стану здоров‘я.   

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на таку кількість годин:  

Всього – 352 год., з них 284 базові та 68 додатково внесені у розклад (*) 

І курс – 140 год.: 140 год. – базові (по 4 год. на тиждень). 

ІІ курс – 140 год.: 72 год. – базові; 68 год. – додатково внесені у розклад (*) (по 4 год. на 

тиждень). 

ІІІ курс – 72 год. – базові (по 2 год. на тиждень). 

Змістова структура модульної програми  

ЗМ 1. ЕТАП БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

НЕ 1.1. Легка атлетика 

НЕ 1.2. Спортивні ігри 

НЕ 1.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

 

ЗМ 2. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ  

НЕ 2.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

НЕ 2.2. Загальна фізична підготовка 

НЕ 2.3. Легка атлетика 

Модуль-контроль  

 

ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП  

НЕ 3.1. Легка атлетика 

НЕ 3.2. Спортивні ігри 

НЕ 3.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

 

ЗМ 4. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ 

НЕ 4.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

НЕ 4.2. Загальна фізична підготовка 

НЕ 4.3. Легка атлетика 

Модуль-контроль  

 

ЗМ 5. ЕТАП ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ 

НЕ 5.1. Легка атлетика 

НЕ 5.2. Спортивні ігри 

НЕ 5.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

 

ЗМ 6. ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ 

НЕ 6.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 

НЕ 6.2. Загальна фізична підготовка 

НЕ 6.3. Легка атлетика 

Модуль-контроль (диференційований залік). 
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Українська мова за професійним спрямуванням 

108 год. (3 кредити) 

Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української 

мови, які постійно „працюють‖ у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура 

усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення 

загального мовного рівня студентів. 

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:  

Студент повинен розуміти необхідність для кожної ділової людини: 

– досконалого володіння українською мовою як визначальним складником фахової 

культури спеціаліста; 

– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні; 

– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови; 

– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною; 

– розвитку навичок ораторського мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-

діловому та науковому стилях;  

– засвоєння умінь укладання документів. 

Студент повинен знати: 

– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови; 

– орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми 

сучасної української літературної мови; 

– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки; 

– основи культури усного і писемного професійного мовлення; 

– етикет ділового спілкування; 

– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів. 

Студент повинен уміти: 

– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення; 

– здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм 

української літературної мови; 

– сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні 

документи; 

– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних 

ситуаціях професійної діяльності; 

– користуватися загальномовними та спеціальними словниками; 

– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування; 

– підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, 

дискусія тощо); 

– дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації. 

 Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

НЕ 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус (мова як компонент 

професійної культури спеціаліста; мова та її функції; основні етапи становлення 

української мови; державотворча роль мови; історія української мови як державної; 

основи мовної політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови; 

літературна мова як вища форма розвитку мови; форми сучасної української літературної 

мови; поняття мовної норми; основні мовні норми) – 2 год. (пр.). 

НЕ 1.2. Стилі сучасної української літературної мови (основні ознаки функціональних 

стилів сучасної української мови; функціонування та особливості наукового стилю; 

функціонування та особливості офіційно-ділового стилю; функціонування та особливості 

публіцистичного стилю) – 2 год. (пр.). 
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НЕ 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови 

(основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи 

термінологічних словників; ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної 

лексики; історичне формування мови ділових паперів; мовні кліше і штампи) – 2 год. 

(пр.). 

ЗМ 2. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ 

НЕ 2.1. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному 

мовленні (особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, 

займенників у професійному мовленні; особливості використання дієслівних форм у 

професійному мовленні; синонімія способових форм дієслова; труднощі перекладу 

процесових понять; службові слова у професійному мовленні; правопис та відмінювання 

географічних назв; відмінювання числівників; правопис та відмінювання імен, імен по 

батькові та прізвищ) – 4 год. (пр.). 

НЕ 2.2 Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у 

професійному мовленні (лексичні норми української мови; явища лексичної омо- та 

паронімії; міжмовна омонімія; явище суржику; терміни, виробничо-професійні та 

науково-технічні професіоналізми; номенклатурні назви у професійному мовленні; 

стилістичні норми української мови та їх специфіка в офіційно-діловому та науковому 

стилях; тавтологія та плеоназм) – 4 год. (пр.). 

НЕ 2.3. Синтаксичні норми української літературної мови у професійному мовленні 

(синтаксичні норми української літературної мови; порядок слів як стилістичний засіб; 

відокремлені слова і конструкції у професійному мовленні; складні випадки узгодження і 

керування; правила використання активних і пасивних конструкцій та безособових форм; 

специфіка українських прийменникових конструкцій) – 2 год. (пр.). 

 

ЗМ 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СПЕЦІАЛІСТА. 

СКЛАДАННЯ Й РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ  

ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ 

 

НЕ 3.1. Поняття культури мовлення (основні комунікативні ознаки культури мовлення:  

1) правильність як комунікативна ознака мовлення; правила і норми; 2) точність і 

логічність мовлення; поняття про алогізми; умови досягнення точності й логічності 

мовлення; 3) багатство (різноманітність) мовлення: види синонімів, омоніми, пароніми 

тощо; 4) чистота мовлення; поняття „діалект – діалектизм‖, „канцеляризм – мовний 

штамп‖, „вульгаризм‖ та ін.; 5) доречність і достатність мовлення; 6) виразність мовлення; 

особливості усної та писемної форм мовлення) – 4 год. (пр.). 

НЕ 3.2. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних та 

машинописних текстів) (правила оформлення титульної сторінки наукового тексту; 

правила цитування; норми оформлення списку використаної літератури; рубрикація 

наукових та офіційно-ділових текстів; культура писемного мовлення офіційно-ділового та 

наукового стилів) – 4 год. (пр.). 

НЕ 3.3. Сучасний документ. Норми, правила, варіанти (поняття про документ; 

класифікація документів; 

реквізити документів, формуляр; вимоги до укладання документів. вимоги до 

автобіографії та її укладання; 

вимоги до резюме та його укладання; вимоги до характеристики та її укладання; вимоги 

до заяви та її укладання) – 2 год. (пр.). 

НЕ 3.4. Укладання й редагування документів (укладання довідково-інформаційних та 

обліково-фінансових документів (пояснювальна й доповідна записки, відгуки, довідки, 

звіти, оголошення, плани робіт, подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, 
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службові листи, службові телеграми, факси, телефонограми, акти, розписка, доручення); 

укладання розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки) – 

4 год. (пр.). 

НЕ 3.5 Культура усного ділового мовлення (орфоепічні норми української мови; види 

та правила усного спілкування за професійним спрямуванням (ділова нарада, службова 

бесіда, телефонна ділова розмова); види і жанри публічних виступів (виступ під час 

наради, промови з нагоди урочистих зустрічей, громадсько-політична та академічна 

промови та ін.; структура публічного виступу; підготовка до виступу: добір матеріалу, 

обґрунтування теми, реєстр і тлумачення ключових слів, засоби активізації уваги 

слухачів.) –  

4 год. (пр.). 

 

Для засвоєння курсу студентам пропонуються такі джерела: 

Основна література 

Література до ЗМ 1 

1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 

475 с. 

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998. 

– 190 с. 

3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. 

посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с. 

4. Д‘яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та 

соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім ―КМ Academia‖, 2000. – 218 с. 

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2005. – 572 с. 

6. Олійник О. Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 1994. – 415 с. 

7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: 

Світ, 1994. – 216 с. 

8. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 

2001. – 392 с. 

9. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний 

посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с. 

10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во ―Укр. енциклопедія‖ імені М.П.Бажана, 

2000. – 752 с. 

 

Література до ЗМ 2 

11. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б.Тимошенко. – К.: Либідь, 

1991. – 256 с. 

12. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної 

мови. – К.: Наук. думка, 1997. 

13. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: 

Рута, 1996. – 276 с. 

14. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсинг, 2002. 

– 448 с. 

15. Караванський С. Секрети української мови. – К.: УКСП ―Кобза‖, 1994. – 152 с. 

16. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навч. 

посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с. 

17. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х.: Акта, 1997.– 192 с. 

18. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 
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19. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – 2-ге вид., 

стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с. 

20. Російсько-український словник-довідник ―Порадник ділової людини‖ / Уклад. 

О.М.Коренга та ін. – К.: Основа, 1995. – 320 с. 

21. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для 

студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с. 

22. Склад і структура термінологічної лексики української мови / За ред. 

А.В.Крижанівської. – К.: Наук. думка, 1984. – 193 с. 

23. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. – К.: Наук. думка, 

2000. – 680 с. 

24. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 

336 с. 

25.  Українська мова і мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 

1999. – 96 с. 

26. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут 

української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с. 

27. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с. 

 

Література до ЗМ 3 

28. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с. 

29. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 

3-тє. – К.: Вища шк., 1982. – 287 с. 

30. Коваль А.П. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.– К.: Либідь, 1992. – 280 с. 

31. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. 

посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с. 

32. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 

302 с. 

33. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

34. Томан І. Мистецтво говорити / Переклад з чеської. – К.: Політвидав України, 1989. – 

293 с. 

35. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, 

Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ ―Рідна мова‖, 1997. – 399 с. 

36. Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. посібник. – Хмельницький: ХІРУП, 1996. – 345 

с. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

72 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Вивчаючи історію української культури у контексті 

розвитку світової, формувати знання студентів з історії національної культури як складної 

динамічної системи, з властивою їй діалектикою прогресу і регресу; довести, що рівень 

розвитку суспільства визначається рівнем розвитку його культури. Через розкриття 

портретів яскравих особистостей української культури, які зробили вагомий внесок у 

формування національної свідомості українства, формувати почуття патріотизму та 

виховувати повагу до творчої спадщини українського народу.  

У результаті вивчення курсу студент  має набути таких компетенцій: розуміти 

витоки української культури, її самобутність та місце в загальнолюдських процесах; уміти 

користуватись культурологічним понятійним апаратом; давати описову характеристику 

фактам в історії української культури; уміти виявляти закономірності розвитку 

української культури; пояснювати культурні процеси в історії України; будувати 

універсальні моделі і робити науковий прогноз перспектив розвитку української культури; 

виробляти рекомендації  для практичної діяльності людини з обов‘язковим вихованням 

шанобливого і дбайливого ставлення до спадщини української культури.  

Вивчення  курсу здійснюється за двома змістовими модулями:  

Змістовий модуль 1. Формування і становлення української культури 

НЕ 1.1 Вступ. Культура первісної епохи та слов’янських племен  

Предмет і завдання курсу. Основні риси первісної культури. Первісне мистецтво та його 

синкретичний характер. Первісні вірування. Расова диференціація. Мовні групи. Кам‘яна 

доба на території України. Стоянки первісних людей на території України. Трипільська 

культура, її походження, етапи розвитку та значення. Східні слов‘яни. 

НЕ 1.2 Самобутність культури Київської Русі 

Особливості культури Київської Русі дохристиянського періоду. Запровадження 

християнства. Вплив візантійської культури. Школи. Літописи. Архітектура і мистецтво. 

Культурні зв‘язки Київської Русі. Культура Галицько-Волинської Русі 

НЕ 1.3 Українська культура періоду польсько-литовської доби 

Історичні та політичні умови формування української етнічної спільності та її культури. 

Становлення української літературної мови. Роль козацтва у розвитку матеріальної 

культури, звичаїв, побуту українського народу. Усна народна творчість. Реформаційний 

рух в Україні. Братські школи. Києво-Могилянська колегія. Розвиток науки. Література і 

образотворче мистецтво. 

НЕ 1.4 Доба бароко та її особливості в Україні. Культура козацької доби. 

Вплив західноєвропейської культури на розвиток української культури. Козацтво – 

унікальне явище історії та культури. Визначальні риси українського бароко в літературі, 

театрі, музиці. Еволюція образотворчого мистецтва. Розвиток  портретного живопису. 

Стиль бароко в українській архітектурі. Гетьман Іван Мазепа – меценат української 

культури. 

НЕ 1.5. Національно-культурне відродження в Україні к. ХVІІI – ХІХ ст. 

Характерні риси Просвітництва в Європі та Україні. Просвітницький реалізм української 

літератури. ―Руська трійця‖ та ―Кирило-Мефодіївське товариство‖. Особливості стильових 

течій в європейському та українському мистецтві у першій половині та другій половині 

ХІХ ст.  Значення творчості Т.Шевченка в українській історії. Розвиток освіти та науки. 

Утворення університетів в Україні. Література, драматургія, театр. Українське малярство. 

Змістовий модуль 2. Українська культура XIX - на початку XXІ ст.: успіхи та 

проблеми розвитку 

НЕ 2.1 Українська культура на зламі століть (кін. XIX – поч. XX ст.)  
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Політика царського уряду щодо розвитку національної культури. Посилення становості й 

класовості, національної дискредитації в галузі освіти. ―Просвіти‖ та їх діяльність. 

Розвиток науки. Періодичні видання та книгодрукування.  

НЕ 2.2 Українська культура в період національно-визвольних змагань (1917-1920). 

Відображення культурницьких ідей в Універсалах ЦР. Діяльність Генерального 

Секретаріату освіти. Зрушення в  українській культурі за часів Української держави 

П.Скоропадського. Утворення Української Академії Наук.  

НЕ 2.3 Культура України у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни. 

Українська культура у боротьбі за утвердження етнічної і культурної самобутності 

народу. Образотворче мистецтво, театр та архітектура. Політика ―українізації‖. Діяльність 

творчих організацій ―Плуг‖, ВАПЛІТЕ. ―Молодий театр‖ Л. Курбаса. О.Довженко. 

―Розстріляне відродження‖. Культурна політика сталінського режиму на 

західноукраїнських землях. Стан української культури в роки Другої світової війни. 

 НЕ 2.4 Здобутки та втрати української культури в другій пол. 40-х – 80-тих 

роках ХХ ст. 

Культурна політика сталінського керівництва у повоєнний період. Хрущовська ―відлига― і 

зрушення в галузі освіти, науки, літератури, мистецтва. Розвиток національної школи: 

успіхи і прорахунки. Руйнування історико-культурних пам‘яток. Репресії 60-70-х років. 

Наростання дисидентського руху в Україні. ―Шістдесятники‖. Культурне життя 

української діаспори. 

 НЕ 2.5 Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність 

світової та національної культур. 

Проблеми національної культури в умовах зростання національно-культурної 

ідентичності. Боротьба за державний статус української мови. Розвиток культури 

національних меншин. Фактори зростання національної культурної самосвідомості в 

сучасних умовах.  

 

 Література до курсу: 

1. Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П. та ін. Українська культура в європейському 

контексті. – К.: Знання, 2007. – 679 с. 

2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: 

МАУП, 2001. – 256 с. 

3. Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія культури: Навч. посібник / 

Наук.ред. В.М.Шейко. – К.: Кондор, 2004. – 763 с. 

4. Історія української культури. Збірник матеріалів і документів (За ред. С.Клапчука, 

В.Остафійчука). – К.: Вища школа, 2000. – 606 с. 

5. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип‘якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 

с. 

6. Історія української та зарубіжної культури / За ред. С.М. Клапчука. – К.: Знання-

Прес, 2007. - 358 с. . 

7. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / За ред. М.М. 

Заковича. – К.: Знання, 2004. –567 с. 

8. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с.   
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ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

81 год. (2,5 кредити) 

 

Основна мета вивчення даної дисципліни полягає в тому, щоби у співробітництві з 

іншими галузями наукового знання сформулювати поняття і визначення державних та 

правових явищ, які дозволяють не лише пізнати сутність, зміст і форми держави і права, 

підвищувати їх службову роль у суспільному житті, але й використовувати державу і 

право для перетворення суспільства. Загальна мета даного курсу включає також допомогу 

студенту у створенні вмінь та навичок аналізувати поняття, категорії, орієнтуватися в 

основних концепціях, теоріях, що сформулювала державно-правова наука. 

Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і 

держави, причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих 

ознак, які відрізняють її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із 

таких відмінностей є правотворча діяльність держави, тобто виключне право 

встановлювати і санкціонувати загальнообов'язкові правила поведінки і взаємовідносини в 

суспільстві. Не менш важливим є осмислення системного характеру права, розуміння 

кожного елементу цієї системи, способів розвитку правовідносин, правомірної поведінки, 

законності і правового порядку у суспільстві. 

Теорія держави і права як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями 

понять, методів і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає 

основу їх загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. 

Специфіка теорії держави і права як навчальної дисципліни полягає у знанні правових 

понять, їх ознак, у здатності застосовувати їх до аналізу конкретних державно-правових 

явищ. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «Теорія держави» 
НЕ 1.1. Предмет та метод загальної теорії держави і права. 

Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Роль і місце теорії 

держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як 

навчальна дисципліна. її завдання і функції. Методологія юридичної науки. 

НЕ 1.2. Держава: поняття, ознаки, сутність. 
Причини та умови виникнення держави. Різноманітність теорії походження держави 

і права. Основні теорії походження права. Поняття держави. Основні ознаки держави. 

Поняття і класифікація функцій держави. 

НЕ 1.3. Форма держави. Механізм держави і апарат держави. 
Поняття форми держави. Форма правління та її види. Форма державного устрою та 

його види. Політичний режим та його види. Поняття і значення механізму та апарату 

держави. Структура механізму та апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. 

Види органів держави. Основні принципи організації і діяльності державного апарату. 

НЕ 1.4. Держава у політичній системі суспільства. Правова держава. 

Громадянське суспільство. 
Поняття і структура політичної системи держави. Місце і роль державної влади у 

політичній системі держави та суспільства. Становлення і розвиток ідеї правової держави. 

Основні ознаки і риси правової держави Становлення і розвиток громадянського 

суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «Теорія права» 
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НЕ 2.1. Походження права. Поняття і ознаки права. 
Закономірності виникнення права. Відмінності права від соціальних норм 

первіснообщинного ладу. Головні підходи до праворозуміння. Визначення права. Ознаки 

права: нормативність, обов'язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора 

суспільних відносин. Поняття функцій права. Система функцій права. Поняття і 

класифікація принципів, що діють у правовій системі. 

НЕ 2.2. Джерела (форми) права. Норма права. 
Поняття і види джерел (форм) права. Поняття і загальні ознаки норм права. 

Класифікація норм права. Структура норми права. Види правових норм. Ознаки 

нормативного правового акта. Поняття, ознаки, види законів. Підзаконні нормативні 

правові акти. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. 

НЕ 2.3. Система права і система законодавства. Правові системи сучасності. 
Поняття системи права. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу 

системи права на галузі та інститути. Поняття та види правових систем світу. 

НЕ 2.4. Правотворчість та законотворчість. Систематизація законодавства. 
Поняття ознаки та види правотворчості. Поняття і стадії правотворчого процесу. 

Поняття та форми реалізації права. Поняття та тлумачення норм права. Поняття та види 

систематизації (). 

НЕ 2.5. Правові відносини. Законність і правопорядок. 
Поняття ознаки та види правових відносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. 

Поняття правопорушення і його види. Поняття та види юридичної відповідальності. 

 

Основна література до курсу: 

1. Теорія   держави   і   права.   Академічний   курс:   Підручник   /   За   ред. 

О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. 

2. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков та ін. - К.: Юрінком 

Інтер, 2005. 

3. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. - К.: 

Атіка, 2005. 

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Корнсум, 2001. 

5. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. - Харків: 

Право, 2002. 

6. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. - К.: 

Юрінком Інтер, 2002. 

7. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. - Теропіль: 

Лілея, 2002. 
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Основи екології 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Метою курсу є сформувати комплексне уявлення студентів про поняття та 

закони екології, про основні напрямками розвитку екології, як науки, показати зв‘язок 

екології з іншими дисциплінами.  

На основі вивчення курсу студент повинен знати рівні організації живих систем, 

особливості їхньої взаємодії з оточуючим середовищем, основні екологічні фактори та 

їхній вплив на організми, головні показники та структури, якими характеризуються 

популяції організмів і динамічні процеси, що в них проходять, структури, властиві 

біоценозам, біогеоценозам та екосистемам; процеси, що забезпечують стабільність 

існування популяцій та екосистем різних рівнів у просторі й часі, напрямки діяльності 

екологічних і класифікація екологічних організацій (національного та міжнародного 

рівня) у здійсненні певних проектів і програм, терміни, поняття, концепції, правила й 

закони екології та природокористування.  

Студент повинен вміти  вільно оперувати основними екологічними термінами, 

розуміти основні екологічні принципи, правила й закони, вільно застосовувати їх при 

аналізі та вирішенні певних екологічних ситуацій і задач у природокористуванні. Курс 

базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні соціально-політичних, 

загальнонаукових дисциплін, а також на знаннях, отриманих у середніх навчальних 

закладах при вивченні біології, фізики, хімії та географії.  

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основи загальної екології 

НЕ 1.1. Екологія в системі природничих наук, її науковий та прикладний 

аспекти. 

Становлення екології як природничої науки. Екологія, як наука, її предмет і 

завдання. Основні напрямки екології та її зв‘язок з іншими науками Методи екологічної 

науки 

НЕ 1.2. Навколишнє середовище та екологічні фактори.  

ПОНЯТТЯ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. РІЗНОМАНІТТЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ 

ОРГАНІЗМИ. 

НЕ 1.3. Основні положення популяційної екології Вчення про, біоценоз. 

Поняття популяції, її групові характеристики.Типи популяційної структури. 

Динаміка та гомеостаз популяції. Біоценоз як біологічна система. Екологічна ніша виду. 

НЕ1.4. Вчення про екосистему та біосферу. 

Концепція екосистеми. Стійкість екосистем. Піраміди  речовин та енергії в 

екосистемах. Екологічна піраміда. Поняття про біосферу, її структура. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Вплив діяльності людини на довкілля та охорона навколишнього природного 

середовища 

НЕ 2.1. Екологія і практична діяльність людини. 

Поняття забруднення довкілля. Класифікація забруднень. Антропогенне 

забруднення літосфери способи запобігання. Антропогенне забруднення атмосфери 

способи запобігання. Антропогенне забруднення гідросфери, способи запобігання. 

НЕ 2.2. Природно-заповідний фонд України. 
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Поняття про заповідну справу та заповідний фонд України. Класифікація 

природно-заповідних територій. Відповідальність за порушення законодавства про 

природно заповідний фонд України. Природні заповідники України. 

НЕ 2.3. Правове регулювання охорони навколишнього середовища в Україні та 

міжнародне співробітництво.  

Екологічні основи охорони природи. Система екологічного законодавства 

України. Екологічне правопорушення та еколого-правова відповідальність 

 

Основна література до курсу: 

1. Гандзюра В.П. Екологія: Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів   – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – 356 с. 

2.  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. – К.-2000.-

272с. 

3.  Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – 

2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408 с. 

4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Наворський В.М. Основи екології. – К.: 

Лібра, 2002. – 352с. 

5. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології. Конспект лекцій. Частина 

перша. – Чернівці: Рута, 2006. – 126с.  

6. Екологія / Мусієнко М.М.  Брайон О.В., Серебряков В.В. та інш. – К.: Візаві, 

2003. – 278с. 

1. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 

2000. – 240с. 
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ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ (ПРАВОВИХ, ЕКОНОМІЧНИХ) ВЧЕНЬ 

54 год. (1, 5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: на відміну від предметів юридичних наук, що 

досліджують історію держави і права, предметом історії політичних і правових вчень є не 

самі політико-правові установи та інститути, які історично виникають і розвиваються, а 

відповідні форми їх теоретичного пізнання. Разом з тим очевидним є взаємозв‘язок і 

взаємовплив історії політико-правових ідей та вчень, з однієї сторони, і історії державно-

правових форм, установ, інститутів – з іншої. Без знання історії держави і права так само 

не можливо збагнути конкретний зміст відповідних політико-правових теорій, як і без 

відповідних теоретичних положень і концепцій неможливо науково висвітлити історично 

мінливу політико-правову реальність. 

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

ознайомитись із класичними проблемами і колом основних проблем з вивчення історії 

політичного (правового, економічного) вчення; орієнтуватись в специфіці та 

закономірностях розвитку світової політичної думки в її історичному розвитку; вміти 

аналізувати різнобічні концепції, теорії, доктрини. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ (ПРАВОВИХ, ЕКОНОМІЧНИХ) ВЧЕНЬ ВІД 

СТАРОДАВНЬОГО ДО НОВОГО ЧАСУ» 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу 

Історія політичних (правових, економічних) вчень як навчальна дисципліна. 

Предмет дослідження історії політичних (правових, економічних) вчень. 

НЕ 1.2. Політико-правова думка Стародавнього світу 

Особливості формування політичних та правових поглядів у Стародавній Індії, 

Єгипті. Антична демократія: загальна характеристика. Ідея прав людини в політико-

правових поглядах Аристотеля. Ідея прав людини в політико-правовій думці Стародавньої 

Греції. Основні засади формування юридичного світогляду.  

НЕ 1.3. Розвиток політико-правових вчень та економічної теорії у добу 

Середньовіччя й Відродження в Європі 

Головні напрями розвитку політичної думки в Середньовіччі. Теократичні теорії 

влади. Ідеї Гуманізму та Реформації. Концепції обґрунтування абсолютизму. 

Меркантилізм як прояв економічних ідей буржуазного суспільства. 

НЕ 1.4. Європейська політико-правова думка 17-18 ст. Зародження політичної 

економії в Європі 

Соціально-політичні вчення Голандії. Зародження ліберальних традицій в 

політичній та правовій думці. Економічні вчення А.Сміта та Дж.Ріккардо.Класична 

політична економія. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЕРІОДУ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ» 

 

НЕ 2.1. Особливості розвитку української політико-правової думки 

Етапи формування української політичної думки. Політична доктрина Кирило-

Мефодіївського братства. М.Драгоманов, М.Костомаров, І.Франко, Ю.Бачинський, 

В.Липинський.  
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НЕ 2.2. Політичні, правові та економічні вчення у країнах Європи в 19 ст. 

Політичні і правові погляди А. де Токвіля. Погляди І. Бентама на право і державу. 

Ідея прав людини у роботах Дж. Ст. Міля. Виникнення юридичного позитивізму. Дж. 

Остін. Політичне й правове вчення Огюста Конта. 

НЕ 2.3. Основні етапи розвитку політичних і правових вчень в Росії 

Оформлення офіційної доктрини та ідеологеми «Москва Третій Рим». 

Обґрунтування необхідності єдиної сильної влади. Західники та слов‘янофіли. Ідеї 

консерватизму та лібералізму в Російській імперії.  

НЕ 2.4. Панорама сучасної західної політико-правової думки. Розвиток 

економічної теорії у 20 – на поч. 21 ст. 

Юридичний позитивізм та правовий реалізм. Поява та вплив расових теорій в 

Європі. Теорії еліти Г.Моска і В.Парето. Неолібералізм та консерватизм. Сучасна 

демократія. Шведська економічна школа та кейнсіанство.  

 

Основна література до курсу: 

 

1. Гаджиев К. Политическая философия. - М.: Экономика, 1999. – 606 с. 

2. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера, 2000. – 472 с. 

3. История политических и правовых учений / Под ред. О. Р. Лейста. – М.: 

Юрид. лит., 1997. – 688 с. 

4. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. - К.: Основи, 1997. – 838 с. 

5. Чанышев А. История политических учений. Класическая западная традиция 

(Античность - первая четверть ХІХ в.). - М.: РОССПЭН, 2000. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 

216 год. (6 кредитів) 

 

В умовах розбудови української державності, становлення громадянського 

суспільства та правової держави важливого значення набуває формування і поглиблення у 

громадян, особливо молоді – майбутніх державних службовців та фахівців всіх рівнів – 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики. 

Тому на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича студентам напряму «Міжнародні 

відносини», спеціальність 6.030400 «країнознавство», читається базовий курс 

«Міжнародні відносини та світова політика». 

Мета викладання дисципліни: 

Курс має на меті формування у студентів наукового розуміння і знань основних 

проблем політології міжнародних відносин, провідних тенденцій історії міжнародних 

відносин, зовнішньої політики держав впродовж періоду від виникнення міжнародних 

відносин до наших днів, сучасної міжнародної та світової політики 

Завдання вивчення дисципліни: 

У ході вивчення курсу передбачається засвоєння студентами теоретичних і 

практичних аспектів міжнародних відносин і світового політичного процесу, зокрема 

вони мають:  

 усвідомлювати та розуміти сутність і взаємозв‘язок політичних процесів на 

внутрішньодержавному, міжнародному та глобальному рівнях; 

 оволодіти спектром понять і категорій, підходів та теорій, що 

застосовуються наукою при вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені, всесвіту 

міжнародних феноменів; 

 уміти визначати та аналізувати основні тенденції і проблеми міжнародної 

політики, характеризувати природу та сутність, загальні суперечності сучасних 

міжнародних відносин, діяльність міжнародних акторів та їх інтереси; 

 знати провідні тенденції та особливості історичного поступу міжнародних 

відносин в минулому та на сучасному етапі, здійснювати їх аналіз. 

Планується ознайомлення студентів з прикладним використанням вироблених 

політичною наукою знань про цю сферу суспільного життя. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 

 сформувати наукове та системне бачення основних проблем міжнародних 

відносин і процесів, конфліктів, війн, дипломатичних акцій, міжнародних переговорів та 

конференцій;  

 знати і розуміти характер головних особливостей, рушійних сил та 

механізмів функціонування міжнародних відносин у політичній, економічній та 

культурній сферах від давнини до сучасності; 

 уміти визначати та аналізувати основні проблеми і тенденції історії 

міжнародних відносин, зовнішньої, міжнародної та світової політики; 

 набути навички коректно застосовувати основні поняття і категорії, методи 

дослідження науки про міжнародні відносини, а також самостійної і критичної роботи з 

науковою літературою та документальною спадщиною. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирьма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Міжнародні відносини та світова політика» 
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Актуальність вивчення міжнародних відносин та світової політики.  Об‘єкт і 

предмет, понятійно-категоріальний апарат науки про міжнародні відносини. Система наук 

про міжнародні відносини та їх функції. Основні напрямки та осередки міжнародних 

досліджень. 

НЕ 1.2. Політичний простір міжнародних відносин 

Поняття, сутність і структура політичного простору міжнародних відносин. 

Основні властивості політичного простору міжнародних відносин. Контроль політичного 

простору міжнародних відносин. 

НЕ 1.3. Формування і розвиток політичної думки з проблем зовнішньої 

політики й міжнародних відносин в епохи Стародавності, Середньовіччя та Модерну 

Погляди на зовнішні відносини народів, війну і мир на Стародавньому Сході й в 

античних державах. Зовнішньополітична думка в епоху Середньовіччя і Ренесансу. 

Проблеми міжнародних відносин у вченнях просвітників і політиків XVII — XIХ ст. 

Марксистська політична думка про проблеми війни і миру. 

НЕ 1.4. Теорії і доктрини міжнародної політики 

Сучасні підходи до природи міжнародних відносин. 

Концепції змісту сучасної міжнародної політики(основні положення концепцій 

політичного реалізму та балансу сил; проблема розуміння сили в міжнародних 

відносинах; основні положення концепцій балансу інтересів, взаємозалежності, мирного 

співіснування, нового міжнародного порядку).. 

НЕ 1.5. Внутрішня, зовнішня та світова політика: співвідношення і 

взаємозв’язок 

Співвідношення і взаємозв‘язок внутрішньої і зовнішньої (міжнародної) політики. 

Національний інтерес – головний чинник зовнішньої політики. Держава як міжнародний 

актор. Способи реалізації (інструменти) зовнішньої політики. Основні закономірності і 

тенденції розвитку світової політики. 

НЕ 1.5. Міжнародні конфлікти та міжнародна безпека: зміст та 

співвідношення 

Міжнародні конфлікти: суть, функції та типологія. Шляхи розв‘язання 

міжнародних конфліктів. Політика і війна: аналіз їхнього співвідношення в сучасних 

умовах. 

Сутність, параметри і види національної і міжнародної безпеки. Основні загрози 

безпеці. Механізми підтримання міжнародної безпеки. 

НЕ 1.7. Сучасна система міжнародних відносин 

Поняття системи міжнародних відносин. Особливості міжнародних систем. 

Сутність і вектори розвитку сучасної світової системи. Геополітичні моделі сучасної 

світової системи.  

Міжнародний порядок. Сучасна система глобального управління та її режими 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

(від найдавніших часів до початку ХІХ ст.) 

 

НЕ 2.1. Вступ до історії міжнародних відносин. Стародавній світ: виникнення 

та розвиток міжнародних відносин 

Об‘єкт і предмет, періодизація історії міжнародних відносин. Теоретико-

методологічні аспекти історії міжнародних відносин. 

Особливості міжнародних відносин Стародавнього Світу. Хронологія міжнародних 

відносин Стародавнього Світу. 

Міжнародні відносини на Стародавньому Сході. Міжнародні відносини в 

Середземноморському регіоні: особливості й відмітні риси. 
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НЕ 2.2. Міжнародні відносини в середньовічній Європі  

Основні особливості й хронологія міжнародних відносин Середньовіччя. 

Міжнародні процеси в період раннього Середньовіччя. Міжнародні відносини XI-XIII ст. 

у Західній Європі. Міжнародні відносини в Європейському регіоні у XIV – на початку 

XVI ст. Візантія у міжнародних відносинах Середньовіччя: особливості становища та 

зовнішньої політики. 

НЕ 2.3. Міжнародні відносини на середньовічному Сході 

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході в VII - серед. ХІІІ ст. 

Міжнародні відносини в Південній Азії в середньовічну добу. Міжнародно-політичні 

процеси в середньовічній Східній Азії. Утворення та міжнародно-політичний розвиток 

Османської імперії в кін. XIII - XVIІІ ст. 

НЕ 2.4. Еволюція міжнародних відносин в епоху Раннього Нового часу (XVI-

XVIII ст.) 

Міжнародні відносини та конфлікти у XVI – на початку XVІI ст. Тридцятилітня 

війна. Вестфальська система міжнародних відносин. Основні актори міжнародних 

відносин XVII-XVIII ст., їх інтереси та специфіка поведінки. Міжнародні відносини в 

Європі в другій половині XVII – на початку XVIII ст. Міжнародні відносини в Європі та 

колоніях в XVIII ст.: головні суперечності та конфлікти. 

НЕ 2.5. Взаємодія провідних країн світу на межі XVIII-ХIX ст. 

Міжнародні відносини в добу Великої Французької революції та на початку 

Наполеонівських війн (1789-1799 рр.). Міжнародна політика в Європейському регіоні в 

1799-1812 рр. Розгром імперії Бонапарта і формування Віденської системи міжнародних 

відносин. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ (1815-1945) 

 

НЕ 3.1. Віденська система міжнародних відносин: ідеологічні засади і практика 

політичного процесу 

Міжнародні відносини в Європі у період функціонування Віденської системи 

міжнародних відносин. Міждержавні відносини в Європі в 1830 – середині 1850 рр. Криза 

Віденської системи міжнародних відносин (середина 1850-х рр. – 1871 р.). 

НЕ 3.2. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Утворення блоків європейських держав 

Міжнародні стосунки у 1870-х рр.: європейські і колоніальні виміри. Східна криза 

1875-1878 рр. Утворення Троїстого союзу та міжнародна політика наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. Поглиблення англо-франко-німецьких протиріч і утворення Антанти. 

Політика антагоністичних блоків на Балканах. Балканські війни. 

НЕ 3.3. Міжнародні відносини під час Першої світової війни 

Липнева криза і дипломатична боротьба на початку світового конфлікту. Військові 

дії на фронтах Першої світової війни. Дипломатична боротьба держав за визнання цілей 

війни. Проблема Чорноморських проток в роки війни. Дипломатична боротьба Антанти і 

Центральних держав за союзників. Військові дії та дипломатична боротьба на 

завершальному етапі Першої світової війни. 

НЕ 3.4. Становлення Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних 

відносин 

Позиції європейських держав і США з основних питань облаштування світу після 

Першої світової війни. Формування повоєнної системи міжнародних відносин. Паризька 

мирна конференція і Версальський договір. Міжнародні відносини на Далекому Сході та 

Тихому океані після Першої світової війни. Вашингтонська конференція. Радянська Росія 

в системі міжнародних відносин протягом 1918 – поч. 1920-х рр. Зміна міжнародно-

політичної ситуації в світі у 1922-1923 рр. 
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НЕ 3.5. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин в період середини 20-

х – початку 30-х рр. XX століття 

Репараційне питання в міжвоєнний період. Розвиток європейської системи безпеки 

в середині-наприкінці 1920-х рр. Міжнародні відносини в період світової економічної 

кризи (кін. 20-х – поч. 30-х рр.): спроби перегляду Версальської системи. Система 

європейської безпеки в період економічної кризи. Пакт чотирьох. Еволюція європейської 

системи безпеки в середині 1930-х рр. 

НЕ 3.6. Міжнародні відносини і зовнішня політика в світі під час демонтажу 

Версальської системи (1933-1939 рр.) 

Міжнародна політика у 1933-1936 рр.: від змін в Німеччині до «ефіопської кризи». 

Громадянська війна в Іспанії: нові тенденції міжнародних стосунків. Міжнародно-

політичні відносини у 1936-1939 рр.: формування блоків держав. Зовнішня політика СРСР 

в контексті кризи Версальського порядку. Комуністичний Інтернаціонал в міжнародній 

політиці 1930-х рр. 

НЕ 3.7. Міжнародні відносини під час Другої світової війни 

Міжнародна політика на початку світового конфлікту (1939-1941 рр.). Міжнародні 

відносини у 1941-1943 рр.: від вибуху німецько-радянської війни до створення «Великої 

коаліції». Міжнародно-політичні процеси у 1943-1945 рр.: від оборони Сталінграду до 

військової капітуляції Німеччини. Міжнародні відносини на завершальному етапі Другої 

світової війни. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

СВІТОВА ПОЛІТИКА (від 1945 року до наших днів) 

 

НЕ 4.1. Міжнародні відносини після Другої світової війни: протистояння між 

США та СРСР (1945-1991 рр.) 

«Холодна війна»: поняття і ґенеза проблематики. Ялтинсько-Потсдамська система 

міжнародних відносин. Початок радянсько-американського міжнародно-політичного 

конфлікту (1945-1955 рр.). Період конфронтаційної стабільності (сер. 1950-х – поч. 1970-х 

рр.). Період міжнародно-політичної розрядки (поч. – кін. 1970-х рр.). Політичні стосунки 

СРСР і США у 1980-1991 рр. 

НЕ 4.2. Міжнародні відносини в Європі після Другої світової війни: європейська 

інтеграція і питання безпеки (1945 – сер. 2000-х рр.) 

Передумови і початковий період євроінтеграції (кін. 40-х – кін. 60-х рр.). Інтеграція 

та безпека в Європі наприкінці 1960-х – сер. 1980-х рр. Європейські держави «народної 

демократії» в системі міжнародних відносин «нового типу» (середина 1940-х - кінець 

1980-х рр.). Міжнародно-політичні та інтеграційні процеси в Європі в ІІ половині 1980-х – 

на початку 1990-х рр. Єдиний Європейський Акт та створення Європейського Союзу. 

Європейський Союз у 1992-2009 рр.: концептуальна та організаційна еволюція 

об‘єднання. 

НЕ 4.3. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході в серед. 1940-

х –2000 рр. 

Британська, американська та радянська стратегія і політика на Близькому і 

Середньому Сході в сер. 1940-х – кін. 1960-х рр. Формування та ескалація 

«близькосхідного питання» у 1940-х – кін. 1960-х рр. Арабо-ізраїльський політичний 

конфлікт у 1970-х – 1980-х рр. Основні проблеми міжнародних відносин на Близькому і 

Середньому Сході протягом 1970-х – поч. 1990-х рр. Міжнародна політика в регіоні 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

НЕ 4.4. Міжнародні відносини в Азії, Африці, Латинській Америці: від 

периферійності до модернізації (1945 – 2000 рр.) 
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Політичні процеси в підсистемах світової політики й деколонізація (сер. 40-х – кін. 

60-х рр. ХХ ст.). Міжнародна політика та системні конфлікти в «третьому світі» (кін. 60-х 

– поч. 90-х рр. ХХ ст.). Міжнародні відносини в сучасному незахідному світі (1990-ті – 

2000 рр.). 

НЕ 4.5. Міжнародні відносини в постбіполярну епоху: становлення нового 

світового політичного порядку 

Конфігурація нового світопорядку: варіанти після падіння СРСР. Міжнародна 

політика провідних центрів сили протягом 1990-х – 2000-х рр. Сучасна міжнародна 

політика і глобалізація: співвідношення і зв‘язок. Проблеми міжнародної безпеки на 

сучасному етапі. 

 

Основна література до курсу: 

1. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. – К.: 

НІПМБ, 2001.  

2. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 2006. – 

1464 с. 

3. Дюпюи Р. Ернест, Дюпюи Н. Трэвор. Всемирная история войн. Кн. 1-4. – СПб., М.: 

Полигон, АСТ, 1992-1998.  

4. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1999. – 

903 с. 

5. Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. – Вінниця, 2002. 

6. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – ХХІ ст. Навчальний 

посібник. / Салабай В.Ф., Дудко І.Д. та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. 

7. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини ХХ століття (навчальний 

посібник). – К.: Школяр, 1999. – 360 с. 

8. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. – К.: Фада. 

ЛТД, 2001. – 224 с. 

9. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібн. – К.: 

Либідь, 1997.  

10. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Кобза, 

2003. – 528 с.; К.: Знання, 2007. – 461 с. 

11. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ліра-К, 2007. – 366 

с.  

12. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки): Підручник / 

В.А.Маджола, М.М.Білоусов, Л.Ф.Гайдуков та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.; К.: Либідь, 

2003. — 560 с. 

13. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 – 2000 роки): Підручник / 

Л.Ф.Гайдуков,В.Г.Кремень, Л.Ф.Губський та ін. – К.: Либідь, 2001. – 624 с. 

14. Міжнародні організації: Навч. посіб./ За ред О.С.Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

К.: Знання, 2007.  

15. Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібник. – К.: НМЦВО, 

2000. 

16. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. Формування 

інтегрованої системи безпеки Заходу і Нових незалежних держав. – Чернівці: Рута, 2005.  

17. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин. Навчальний посібник. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2007.  

18. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 

622 с. 
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ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова) 

576 год. (16 кредитів) 

 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати англомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури англомовних країн.  
У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  

спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення монологічного 

мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого діалогічного мовлення з 

використанням лексики курсу та засвоєних граматичних конструкцій, набуття навичок 

двостороннього усного та письмового перекладу, просунутий рівень мовленнєвої компетенції 

студента. 

Вивчення курсу здійснюється за шістьма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 
НЕ 1.1- 1.4 Система голосних та приголосних звуків англійської мови. Вживання 

означеного та неозначеного артикля.  Конструкція there + to be. Ступені порівняння 

прикметників. 

Монофтонги та дифтонги. Буквосполучення. Будова стверджувальних, питальних, 

заперечних речень. Типи запитань. Вживання артикля з власними назвами, з іменниками, 

що позначають географічні назви. Особливості вживання  конструкції there + to be. 

Порівняльні конструкції. 

НЕ 1.5 Неозначені займенники some, any, no  та їх похідні. 

Особливості вживання неозначених займенників та похідних займенників. 
НЕ 1.6 - 1.7. Теперішній, минулий та майбутній неозначений час. 

Побудова та вживання теперішнього, минулого та майбутнього неозначеного часу. 

Правильні та неправильні дієслова в англійській мові.  

НЕ 1.8 - 1.10 Підрядні речення умови та часу. Система неозначених часів. 

Особливості вживання підрядних речень умови та часу. Особливості вживання 

теперішнього, минулого та майбутнього неозначеного часу 

НЕ 1.11- 1.14 Теперішній, минулий та майбутній тривалий час. Модальні дієслова. 

Побудова та вживання теперішнього, минулого  та майбутнього тривалого часу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 

НЕ 2.1- 2.4  Про себе та свою сім‘ю. Сімейне життя. Зовнішність та характер. 

Біографічні дані про себе та свою сім‘ю. Освіта та професія членів сім‘ї. Улюблені 

заняття та дозвілля. Стосунки в сім‘ї. Портрет відомого політичного лідера 

НЕ 2.5- 2.9 Моє помешкання. Будинок моєї мрії. 

Планування помешкання. Типове помешкання у Америці та Великобританії. 

Обов‘язки по домашньому господарству. Облаштування кімнат та території навколо 

будинку. 

НЕ 2.10 – 2.13 Робочий день студента. Робочий день та обов‘язки політика, 

дипломата. 

Ефективне планування робочого часу. Організація навчання та дозвілля. Робочий 

день одного з відомих політиків, дипломатів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Країнознавчий аспект” 

НЕ 3.1- 3.2 Щоденні справи, помешкання, сучасна сім‘я в США та Великобританії. 

Типовий робочий день в США, Великобританії. Помешкання у Великобританії та 

США. 

НЕ 3.3 -3.4 Шопінг у США. Дозвілля в США. Південна Африка. 

Переваги та недоліки покупок в супермаркеті, невеликому магазині та ринку. 

Органічна та генетично модифікована їжа. Улюблені види дозвілля. ПАР як одна з 

англомовних країн. 

НЕ 3.5 - 3.6 Британська національна ідентичність. Природні дива Америки. 

Національні символи Британії. Географічні та кліматичні особливості малих островів 

Британії. Сім природних див США та Канади. Проблеми довкілля та збереження 

природних див Америки. 

НЕ 3.7 - 3.10 Кліматичні особливості Австралії та Америки. Англія: історичне 

турне. Природні катаклізми. Стисла характеристика. Регіональні кліматичні особливості. 

Визначні місця Оксфорду. Історичні віхи історії Англії. Колонії Великобританії. 

НЕ 3.11- 3.13Американська історія в кінофільмах. Стисла історія Австралії. 

Американські фільми як відображення історичних подій в США. Десять 

найвизначніших подій 20 століття в США. Основні події в історії Австралії. Визначна 

історична постать в історії Великобританії, США, Канади, Австралії (проект). 

 

СЕМЕСТР 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Граматика” 
НЕ 4.1 - 4.5 Теперішній, минулий, майбутній завершений час. 

Утворення та вживання теперішнього, минулого та майбутнього завершеного часу. 

Особливості  побудови та вживання завершених і неозначених часів. Порівняльна 

характеристика.  

НЕ 4.6 - 4.10 Пасивний стан. 

Побудова  та вживання пасивного стану неозначених, тривалих та завершених 

часів. Особливості пасивного стану з модальними дієсловами. Особливості пасивного 

стану з фразовими дієсловами 

НЕ 4.11 - 4.15 Пряма і непряма мова. 

Побудова стверджувальних речень, загальних та спеціальних питань, наказового, 

окличних речень у непрямій мові. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 
НЕ 5.1 - 5.4 Навчання в університеті. Вибір майбутньої професії. Освіта у 

Великобританії. 

Перші враження про навчання в університет. Чернівецький національний 

університет. Порівняння навчання в університеті та школі. Проблеми вищої школи. 

Майбутня кар‘єра. Відмінності університетської освіти в Україні та Великобританії. 

НЕ 5.5. - 5.10 У магазині. Мода. Шопінг майбутнього. Вибір подарунку. 

Різновиди магазинів. Структура супермаркету. Жіноча та чоловіча мода. Як вибрати 

подарунок? 

НЕ 5.11 - 5.14 У ресторані. Улюблені страви. Раціональне харчування. Страви 

народів світу (проект). 

Вибір страв. Правила поведінки у ресторані. Фірмова страва вашої родини. Сучасні 

тенденції у харчуванні. Різні уподобання в їжі у народів світу. Рецепт однієї зі страв. 

 

 



 27 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 

„Країнознавчий аспект” 
НЕ 6.1 - 6.4. Британське політичне життя. Політичне життя США. Національні 

свята. 

Британський парламент: традиції та нововведення. Конституція США. Національні 

свята у Великобританії, США та Україні. 

НЕ 6.5. - 6.8 Освіта в Великобританії, США. Освіта в майбутньому. 

Початкова та вища освіта в Великобританії, США. Освіта он-лайн – наше 

майбутнє? 

НЕ 6.9 Робота. Проблеми зайнятості. 

Проблеми зайнятості в суспільстві. Робота в США та Великобританії. 

НЕ 6.10 Глобальний супермаркет. 

Супермаркети як вид бізнесу. Особливості торгівлі у супермаркеті в 

Великобританії, США, Кенії. 

НЕ 6.11 Туристична індустрія. 

Криза туристичної індустрії в США та Великобританії. Буковина як край туризму. 

НЕ 6.12 Великобританія та ЄС. 

Стосунки Великобританії та Євросоюзу. Поп-індустрія у Великобританії. 

НЕ 6.13- 6.14 Країни ЄС (проект). Відомий співак чи група у Великобританії, 

США, Канади, Австралії (проект). 

Одна з країн ЄС: географічне положення, економічна та політична системи. 

Переваги та недоліки вступу в ЄС. Біографічні дані. Внесок у культурний розвиток країни 

 

Основна література до курсу: 
1. Янсон В.В., Свистун Л.В., Богатирьова С.Т., Лежньов С.М. A Practical Guide for Learners of 

English: Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів: Навч. 

Посібник. – Англ. Мовою. – Київ: ТОВ „ВП Логос‖, 2002. – 368 с.: іл. 

2. Англійська мова для студентів-міжнародників / Богатирець В.В., Копилов В.С., 

Куделько З.Б., Лучак М.М. –  Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 320 с. 

3. Elizabeth Sharman. Across Cultures. – Longman, 2006. – 159 p. 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (німецька мова) 

576 год. (16 кредитів) 

Мета курсу полягає у оволодінні студентами чотирьох основних мовних навиків: 

читання, письмо, сприйняття на слух та вміння висловлюватись німецькою мовою на 

високому рівні.  

На основі отриманих теоретичних знань студент має набути таких компетенцій 

виробити у студентів уміння грамотно висловлюватись німецькою мовою, вести простий 

діалог на задані теми та опрацьовувати тексти німецькою мовою. 

 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1-1.4 Заняття починається 

- Теперішній час, утворення, вживання 

- Рід та множина іменників 

- Просте речення 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 1.5-1.6 Що ви тут робите? 

- Дієслово «sein», відмінювання, вживання 

- Заперечення «nicht» 

- Питальні слова 
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- Питальне речення 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 1.7-1.8 Хто ви за фахом? 

- Вживання артикля 

- Допоміжне дієслово «werden», відмінювання, вживання 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 1.9-1.10 Ти маєш рацію 

- Відмінювання дієслова «haben» 

- Заперечувальний займенник «kein» 

- Особливості відмінювання іменника (сильна, слабка, жіноча відміна та 

перехідна група) 

-  Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 1.11-1.13 Як ти вивчаєш іноземну мову 

- Сильні дієслова з кореневою голосною е  

- Давальний відмінок, означений та неозначений відмінок 

- Відмінювання особового займенника 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ1. 14-1.15 Розподіл обов’язків у родині 

- Сильні дієслова з кореневою голосною а 

- Порядок з двома додатками 

- Питальні слова wer, was 

- Домашнє читання – усне мовлення 

-  

-  

- ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1-2.3 Робочий день 

- Префікси дієслів: відокремлювані та невідокремлювані 

- Відмінювання іменника у всіх відмінках однини та множини 

- Означення у родовому відмінку 

- Іменники слабкої відміни 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 2.4-2.7 Моя сім'я 

- Присвійні займенники 

- Особливості перекладу понять, які означають сімейний стан 

- Керування kennen lernen Akk та ähnlich sein В 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 2.8-2.10 Що сьогодні по телебаченню? 

- Прийменники, які вживаються з Dat, Akk 

- Прийменники, які позначають час – über, an, in 

- Нуль-артикль 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 2.11-2.13 Правильний розподіл часу 

- Наказовий спосіб 

- Зворотні дієслова 

- Займенникові прислівники 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 2.14-2.16 Як я залишаюся здоровим 

- Кількісні числівники 

- Час за годинником, особливості вживання часу за годинником 

- Прийменники, які керуються Akk 

- Домашнє читання – усне мовлення 

- ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
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НЕ 3.1 -3.3 День народження мого друга 

- Порядкові числівники 

- Вказівні займенники 

- Відмінювання прикметників 

- Ступені порівняння прикметників 

- Прийменники, які керуються Dat 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 3.4-3.7 Зустріч гостей 

- Неозначені займенники 

- Відмінювання прикметника після кількісних числівників, без артикля 

- Модальні дієслова, особливості відмінювання 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 3.8-3.11 – Буковина. Чернівці. Історія краю 

- Часові форми дієслів 

- Простий минулий час 

- Імперфект сильних дієслів та допоміжних дієслів sein, haben, werden 

- Прийменники, які керуються Gen 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 3.12-3.16 Кіно 

- Субстантивовані прикметники 

- Неозначена форма дієслів: Infinitiv I, Infinitiv II 

- Конструкція haben`+zu+Infinitiv, sein +zu+Infinitiv 

- Вживання інфінітиву з та без частки zu 

- Складнопідрядне речення, порядок слів у ньому 

- Домашнє читання – усне мовлення 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕ 4.1-4.4 Автобіографія 

- Перфект, утворення, вживання 

- Умовне речення, його різновиди 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 4.5-4.8 Доля німців у казахстані 

- Давноминулий час (Plusquamperfekt) 

- Дієприкметники теперішнього часу Partuzip I 

- Дієприкметники минулого часу Partizip II 

- Означальні підрядні речення 

- Відносні займенники та прислівники, якими вводяться підрядні означальні 

речення 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 4.9-4.12 Annelise Probst (уривок) 

- Підрядні речення часу 

- Співвідношення часів у реченні 

- Майбутній час Futurum I, II 

- Сполучники підрядних речень 

- Домашнє читання – усне мовлення 

НЕ 4.13-4.16 Захист довкілля 

- Пасивний стан, утворення, вживання 

- Відмінювання пасивних речень у всіх часах 

- Займенники: einer, eine, eins 

- Розділовий Genitiv 

- Підрядне речення мети, їхні сполучники 
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Література 

1. Жовківський А.М. Deutsch aktiv mit der neuen Rechtschreibung. Німецька мова з 

новим правописом. – Чернівці: Прут, 2001. – 320 с. 

2. Євгененко Д.А., Блоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., Білоус 

О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та 

доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с. 

 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (французька мова) 

576 год. (16 кредитів) 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу; розвиток здатності виконувати 

різні завдання в різноманітних галузях суспільного життя через засвоєння 

комунікативних, лінгвістичних та культурних навиків і умінь; розвиток уміння вести 

бесіду-дискусію з питань їх професійних інтересів; розвиток інтересу до вивчення 

культури франкомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики, непідготовленого діалогічного 

мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних конструкцій, набуття 

навичок двостороннього усного та письмового перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Я – різнобічна особистість” 

НЕ 1.1 (16 год.) Способи привітання. Мова жестів. Електронне спілкування. 

Жіночий та чоловічий рід. Числівники.  

Географічне положення Франції. Буквосполучення. Різні види інтонації. Будова 

стверджувальних, питальних, заперечних речень. Типи запитань. Однина та множина 

дієслівних форм. Чоловічий та жіночий рід іменників. Способи привітання та вибачення. 

Різновиди ведення діалогу. Географічне положення Франції. 

 НЕ 1.2 (16 год.) Способи самопрезентації. Види артикля. Займенники. Дієслово. 

Прикметники. 

Означені артиклі. Питальні форми речення за допомогою інтонації. Запитальні 

прислівники: який? яка? Допоміжні дієслова та дієслова першої групи. Мова Інтернету. 

Значення Франції для Європи. 

НЕ 1.3 (16 год.) Мої уподобання та смаки інших людей. Телебачення. Присвійні 

прикметники. Заперечна форма дієслова. 

Присвійні прикметники: чоловічий та жіночий рід, однина та множина. Часткові 

артиклі. відмінювання дієслів першої групи. Види спорту, професії. Телевізійні програми. 

НЕ 1.4 Я та мої уподобання (проект). 

 

 

   ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Обмін думками, враженнями” 
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НЕ 2.1 (16 год.) Побудова прохання. Лист другу. Майбутній час. Означені та 

неозначені артиклі. Минулий час. Свята у Франції. 

Ввічливе прохання. Обмін планами на майбутнє. Традиційні свята в Україні. 

Майбутній найближчий час. Наказовий спосіб. Минулий складний час. Дієслова третьої 

групи. Традиційні свята у Франції. 

НЕ 2.2  (16 год.) Запрошення. Види запитань. Відпочинок у Франції. 

Призначення зустрічі. Моє дозвілля. Електронне листування. Складання власного 

розпорядку дня. Види запитань. Займенники після прийменників. Дієслова третьої групи. 

Дозвілля французів.  

НЕ 2.3 (14 год.) Їжа та поведінка за столом. У магазині. Займенники. Часткові 

артиклі. Заперечення. 

Діалог з продавцем, офіціантом. Відмінювання дієслів третьої групи. Побудова 

заперечення. вирази з частковими артиклями. Французька кухня. 

НЕ 2.4 Улюблена страва (проект) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Дозвілля” 

НЕ 3.1 (16 год.)  За кермом. Прийменники. Наказовий спосіб. Артиклі. Дієслова 

третьої групи. Ігри у Франції. 

Правила дорожнього руху. Визначення маршруту. План населеного пункту. 

Прийменники місця. Побудова наказового способу. Відмінювання дієслів третьої групи. 

Різновиди ігор у Франції. 

НЕ 3.2 (16 год.) Моє помешкання. Минулий час. Непрямі займенники. Дієслова 

третьої групи. Присвійні прикметники. 

Запитальні форми: Хто? Що? Де? Утворення минулого часу. Відмінювання дієслів 

третьої групи. Планування квартири. Захист довкілля та переробка сміття. 

НЕ 3.3 (14 год.) Канікули. Прийменники. Займенники. Французька пісня. 

Рід географічних назв. Назви країн, континентів, міст. Міждієслівні прийменники. 

Вказівні прикметники. Французька пісня. 

НЕ 3.4 Помешкання моєї мрії (проект). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Мої плани на майбутнє” 
НЕ 4.1 (16 год.) Запитальна форма. Зворотні дієслова. Частини тіла. 

Утворення запитання за допомогою інверсії. Відмінювання зворотних дієслів. 

Частини тіла. Пори року. Французи та література. 

НЕ 4.2 (16 год.)  Минулий час. Узгодження. Опис людини. 

Телефонна бесіда. Характеристика зовнішності та характеру людини. Просте 

узгодження дієприслівників. Франкофонія. 

НЕ 4.3 (14 год.) Майбутній час. Відчуття людини. 

Утворення майбутнього часу. Описати можливі людські відчуття. Прогнозування 

погоди. Життя людини через 50 років. 

НЕ 4.4 Моя майбутня професія (проект). 

 

 

Основна література до курсу: 

Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions. Méthode de français. P.: Didier, 2009. 

Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions. Cahier d`exercices. P.: Didier, 2009. 

Anne Vicher. Grammaire progressive du français. Niveau débutant. Tours: CLE 

International/VUEF, 2005.    

Anne Vicher. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Tours: CLE 

International/VUEF, 2005. 
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«ІНОЗЕМНА МОВА» (Іспанська) 

576 год. (16 кредитів) 

 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу 

полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх 

читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і 

відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами. 

Також студенти повинні опанувати системою діалогічних реплік, які дозволять 

йому спілкуватися з носіями мови, вміти складати ситуативні діалоги. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати основну артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції 

морфології та синтаксису, систему іспанського дієслова, іменну синтагму, ступені 

порівняння прикметників, систему займенників, утворення прислівників і прислівникових 

зворотів, сполучники й вставні слова, основні синтаксичні конструкції (знахідний ті 

давальний відмінок з особовою формою дієслів та з інфінітивом, інверсія, емфаза і т.п.). 

Лексичний мінімум в обсязі 1200 одиниць активно засвоєної лексики, пасивного запасу – 

1500 одиниць, 4 часи дійсного стану. 

 

Вивчення курсу здійснюється за шістьма змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1   

Граматика та фонетика 

 

Н.Е.1.1. Система голосних та приголосних звуків іспанської мови. Інтонація. 

Побудова іспанського речення. 

Буквосполучення; Різні види інтонації; Правила читання іспанських літер. 

Н.Е.1.2. Вживання означеного та неозначеного артикля з іменниками та у 

сталих виразах. 

Правила постановки наголосу. Інтонація: розповідне, кличне речення; часткове 

питання, наказ, перерахування. 

Н.Е.1.3.- Н.Е.1.5. Іменник. Прийменники en, a, de 
Відмінювання дієслів  estar, ir у теперішньому часі в однині. Особливості вживання  

займенників a, de  з артиклем чоловічого роду. 

Н.Е.1.6. Майбутній час (Futuro Perefrástico).Питання 
Окремі випадки вживання дієслова ir. Вживання конструкції  ir + a+ infinitivo 

та множина, жіночий та чоловічий рід прикметників в іспанській мові. 

Н.Е.1.7. Множина іменників та прикметників. Множина дієслів іr, ser, estar 

Відмінювання дієслів в множині та однині. Вживання теперішнього часу  для 

вираження майбутньої дії. 

Н.Е.1.8. - Н.Е.1.9. Tener que+infinitivo. Числівники до 100. Опозиція  ir/venir 

Особливості вживання конструкції tener+que+infinitivo. 

Н.Е.1.10.- Н.Е.1.13. Запитальні займенники   
Інтенсифікатори mucho, muy, bastante, demasiado Присвійні прикметники. 

Прийменники con, para. Класифікація іспанських дієслів. 

Н.Е.1.14. Побудова питання-побажання в іспанській мові 
Прямий додаток (живі та неживі предмети та істоти). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2  

Усне мовлення. Аналітичне читання 
Н.Е.2.1. Про себе та свою сім’ю. 

Сімейне життя. Біографічні дані про себе та свою сім‘ю. Члени родини. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.4. Зовнішність та характер 
Опис зовнішності. Аудіо новела про Пепе та Пілі. 

Н.Е.2.5.-2.8. Моє помешкання 
Планування помешкання. Зручності та комунальні вигоди Кімнати у помешканні. 

Типове помешкання в Іспанії та Арентині 

Н.Е.2.9. Одежа. Кольори 
Якого кольору одежу ти носиш? Яким кольорам надаєш перевагу 

Н.Е.2.10. -2 .11.Робочий день студента.  Орієнтація в місті. 

Як ефективно спланувати робочий день. Організація навчання. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3  

  Країнознавство 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.4. Сучасна сім’я 

Що таке бути сучасним по-іспанські. Дозвілля в Іспанії 

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.9. Географія Іспанії та України. 
Історія Реконкісти. Національні символи Іспанії та України. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

 Граматика 

Н.Е.4.1.- Н.Е.4.9. Теперішній невизначений час. Дієприкметник минулого часу. 

Н.Е.4.10.- Н.Е.12. 

Деякі особливості вживання непрямої мови 

 

                                  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5   

Усне мовлення 

Н.Е.5.1.- Н.Е.5.10. Мода. Свята. Підготовка до свята 

Свята. Підготовка до свята. 

 

       ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6 

     Країнознавство 

Н.Е.6.1.- Н.Е.6.12. Освіта в Іспанії. Чому я вибрала(в) іспанську мову. 

Що відрізняє освіту в Іспанії від освіти в Україні. Відомий співак чи група в 

Іспанії, Венесуелі чи Аргентині. 

 

Основна література до курсу: 
1. В.В.Шишков, Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова)  

Тов.‖ВП Логос‖, Київ,2004., 412 с. 

2. А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное 

пособие по испанскому языку. – М Высшая школа, 2003, 318 с. 

3. Нуждін Г., Комарова А.,75 устных тем по испанскому языку. – 2-е изд. – М.:Айрис-

пресс, 2003, 232 с.  

4. Нуждін Г., Кармен М.Естремера, Палома М.Лора-Тамайо – Учебник  

современного испанского языка. – М.: Айрис-пресс, 2007 + 3 касети, 415с. 

5. Нуждин Г., Кипнис М. – Тесты по испанскому языку. – М.: Айрис, 2006, 160 с 
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«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Курс Вступ до спеціальності є важливою 

складовою  частиною навчальних планів і підготовки фахівців міжнародників у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Він передує або 

вивчається паралельно з іншими провідними курсами, такими як: Історія дипломатії, 

Дипломатична і консульська служба, Міжнародні організації, Міжнародне право, Теорія 

міжнародних відносин та ін. Курс покликаний формувати у студентів уявлення про 

професію міжнародника і, відповідно, в подальшому розвивати бажання оволодівати нею. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 засвоїти основні навички вивчення програмового матеріалу; 

 оволодіти методикою праці з документальними матеріалами; 

 навчитися самостійно працювати з виучуваним матеріалом; 

 засвоїти основні міжнародні дефініції; 

 виробити у себе чітке розуміння обраного фаху. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. ІСТОРІЯ ЇХ РОЗВИТКУ» 

 

 

НЕ 1.1. Вступ 

Предмет, завдання та структура курсу. Характеристика основних джерел та 

літератури. 

НЕ 1.2. Дефініції міжнародних відносин. 

Міжнародні відносини як окремий навчальний та науковий напрям. Основний 

понятійний апарат у сфері міжнародних відносин. Його еволюція. Типи і види 

міжнародних відносин. 

НЕ 1.3. Історія формування міжнародних відносин.  
Визначення поняття міжнародних відносин. Зародження і розвиток міжнародних 

відносин до ХХ ст. Міжнародні відносини у ХХ і на початку ХХІ ст. 

НЕ 1.4. Зовнішня політика держав, її парадигми. 

Сутність і основні концепції зовнішньої політики. Співвідношення зовнішньої і 

внутрішньої політики. Політична стабільність, політичні і збройні конфлікти. Фактор сили 

в міжнародних відносинах. Політика балансу сил і державний суверенітет. Управління 

«силою» і міжнародні переговори. 

НЕ 1.5. Історичні зміни на рубежі 80-х-90-х рр. ХХ ст. як глобальна проблема. 

Розпад світової соціалістичної системи та СРСР як її оплоту. Нова розстановка сил 

на міжнародній арені. Міжнародний тероризм як загроза мирові і безпеці народів. 

НЕ 1.6. Дипломатія як форма міжнародних відносин. 

Дипломатія і дипломати. Поняття дипломатичного і консульського права. Державні 

органи зовнішніх зносин. Зарубіжні представництва, спеціальні місії. 

НЕ 1.7.Новий світовий порядок як система міжнародних відносин. 

Геополітична ситуація після розпаду СРСР. Однополюсна, двополюсна чи 

багатополюсна перспектива? Роль і місце локальних конфліктів у співвідношенні сил на 

світовій арені. 

НЕ 1.8. Дипломатичний протокол та етикет. 

Поняття дипломатичного протоколу та етикету. Дипломатичні ранги. Дуаєн 

дипломатичного корпусу. Глава дипломатичного представництва. Дипломатичні 
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прийняття та їх організація. Візитні картки та їх застосування. Протокольне реагування на 

окремі події. Державна символіка у дипломатичному представництві. 

НЕ 1.9.Міжнародні конференції та міжнародні організації. 

Міжнародні конференції. Історія виникнення та розвитку міжнародних організацій. 

Міжнародні організації та їх роль у сучасному міжнародному житті. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 

НЕ 2.1. Міжнародні організації: загальні і регіональні, міжурядові і позаурядові 

Класифікація міжнародних організацій. Організація Об'єднаних Націй. Міжнародні 

організації поза ООН. 

НЕ 2.2. Міжнародно-правове визнання України 

Здобуття Україною незалежності. Перші акти її визнання. Укладення Україною 

дипломатичних відносин з іншими країнами. Здобутки і проблеми України на 

міжнародній арені. 

НЕ 2.3. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин після Другої світової 

війни. 

Післявоєнне влаштування світу. Проблеми повоєнного мирного врегулювання. 

Поділ світу на два ворогуючі табори. «Холодна війна». Німецьке питання. Вихід на 

міжнародну арену молодих держав Азії та Африки. Корейська війна. Проблема Близького 

Сходу. Спроба повороту від «холодної війни» до співпраці держав. Проблема 

роззброєння. Карибська криза. Війна у В‘єтнамі. Інтервенція СРСР у Чехословаччину. Рух 

неприєднання. Курс на розрядку міжнародної напруженості. Радянсько-американські 

домовленості на найвищому рівні. Нарада з питань безпеки та співробітництва у Європі. 

Зрив політики розрядки. Вторгнення радянських військ до Афганістану. Новий курс у 

міжнародній політиці під час перебудовних процесів в Радянському Союзі. 

НЕ 2.4. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні орієнтири України. 

Двосторонні стосунки України з провідними державами світу. Участь України в 

діяльності міжнародних організацій. Проблема економічної самостійності України. 

НЕ 2.5. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі. 

Сучасний  світ та його обличчя. Принципи мирного співіснування держав. НАТО в 

системі євроатлантичної безпеки. Історія заснування Альянсу. Його основні військово-

політичні цілі та завдання. Формування нового середовища безпеки у Європі. Рада 

північноатлантичного співробітництва. Партнерство заради миру. Роль НАТО у 

підтриманні миру. Контроль над озброєннями. Проблема розповсюдження зброї. Україна 

та НАТО. Проблема підтримання стабільності у регіонах світу. 

НЕ 2.6. Характер міжнародних відносин на рубежі ХХ-ХХІ ст.  

Нова розстановка сил на міжнародній арені після розвалу світової соціалістичної 

системи і розпаду СРСР. Європейська інтеграція. Пошуки нових підходів до вирішення 

проблеми врегулювання міждержавних протиріч. Стосунки по лінії США-Європа-Росія. 

Китайський фактор. Проблема міжнародного тероризму. Україна – пошуки місця у 

європейській та світовій співдружності. 

НЕ 2.7. Проблема стратегічного партнерства України. 

Незалежність і питання становища у світовому співтоваристві. Пошуки 

стратегічних партнерів: успіхи і проблеми. Ставлення до України з боку провідних держав 

і сусідів. 

НЕ 2.8. Дипломатія і дипломати. 

Дипломатичні відносини. Протокол і процедура. Дипломатичне представництво. 

Посольства. Консульства. Сучасна система міжнародних відносин. 
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Основна література до курсу 

 

1. Англо-русский дипломатический словар. – Москва: Русский язык, 2001. 

2. Бурдяк В., Ротар Н. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних 

процесів. – Чернівці: Рута, 2004. 

3. Василенко М.Д., Василенко С.Д. Україна: міжнародні зв‘язки. – Одеса: Юридична 

література, 2004. 

4. Введение в теорию международных отношений. Уч. пособие / Отв. ред. 

А.С.Маныкин. – Москва: МГУ, 2001. 

5. Дипломатичний корпус. Управління державного протоколу. – Київ: Амадей, 2002. 

6. Камінський А. Основи міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ, 2001. 

7. Короткий український дипломатичний словник /Упор. Я.Серкіз, ред. М.Мальський. 

– Львів: ЛНУ, 2002. 

8. Міжнародні організації. Навч. посібник / За ред. О.С. Кучика. – Київ: Знання, 2007. 

9. Україна в міжнародних організаціях. Навч. посібник / За ред. Ю.І.Макара. – 

Чернівці: Прут, 2009. 

10. Україна: стратегічні пріоритети / За ред. А.С. Гальчинського. – Київ: НІСД, 2004. 

11. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. Підр. для студентів ВНЗ. – Київ: 

Либідь, 2006. 
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ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ КРАЇН СВІТУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. На сучасному етапі розбудови української 

державності, становлення громадянського суспільства та правової держави надзвичайно 

важливого значення набуває формування та поглиблення у громадян, особливо молоді, – 

майбутніх державних службовців та спеціалістів всіх рівнів, – знань з фізичної географії. 

Завданням навчальної дисципліни «Фізична географія країн світу» постало вивчення 

студентами основних теоретичних і практичних напрацювань фізичної та суспільної 

географії, а також елементів політичної складової сучасного географічного 

країнознавства. У ході опанування дисципліни повинні бути засвоєні знання щодо фізико-

географічних, етно-демографічних, регіональних особливостей країн світу. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 необхідний мінімум географічної номенклатури та цифрових даних. 

 фізико-географічні особливості країн світу. 

 загальні фізико-географічні об‘єкти в світовому масштабі. 

 історію зародження тектонічних структур країн світу. 

уміти: 

 вільно орієнтуватися за фізичними картами різного масштабу 

 складати комплексні фізико-географічні характеристики певних територій 

 аналізувати ресурсний потенціал країн 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

«Теоретичні засади курсу. Країнознавча характеристика Європи» 

НЕ 1.1. Теоретичні основи курсу 

Об‘єкт і предмет фізичної географії. Теоретичні засади фізичної географії: базові 

вчення, географічні теорії, основні концепції. 

НЕ 1.2. Західна Європа: фізико-географічна та соціальна характеристика 

Німеччина: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, населення. 

Країнознавча характеристика Франції. Фізико-географічна та соціальна характеристики 

Великобританії. Швейцарія: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, 

населення. Країнознавча характеристика Австрії. Бельгія: загальні відомості про країну, 

природні умови та ресурси, населення. 

НЕ 1.3. Європа: фізико-суспільна характеристика  
Суспільна характеристика Європи. Загальні відомості про фізико-географічне 

положення. 

Геологічна будова та корисні копалини. Кліматичні зони Європи  

НЕ 1.4. Фізико-географічна та соціальна характеристика країн Східної та 

Південно-Східної Європи 

Росія: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, населення. 

Країнознавча характеристика Польщі. Фізико-географічна та соціальна характеристики 

Угорщини. Білорусь: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, населення. 

Країнознавча характеристика країн Балтії. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Регіональне районування Америки та Африки» 

 

НЕ 2.1. Північна Америка: фізико-суспільна характеристика 

Суспільна характеристика Північної Америки. Загальні відомості про фізико-

географічне положення. Геологічна будова та корисні копалини. Кліматичні зони 

Північної Америки. 

НЕ 2.2. Фізико-географічна та соціальна характеристика країн Азії 

Країни аравійського півострова: загальні відомості про країну, природні умови та 

ресурси, населення. Країнознавча характеристика Туреччини. Фізико-географічна та 

соціальна характеристика Японії. Китай: загальні відомості про країну, природні умови та 

ресурси, населення. Фізико-географічна та соціальна характеристика Південної Кореї. 

Країнознавча характеристика Індії. Країни Південно-Східної Азії: загальні відомості про 

країну, природні умови та ресурси, населення. 

НЕ 2.3. Африка: фізико-суспільна характеристика 

Суспільна характеристика Африки. Загальні відомості про фізико-географічне 

положення. Геологічна будова та корисні копалини. Рельєф Африканського континенту. 

Кліматичні зони Африки. 

НЕ 2.4. Фізико-географічна та соціальна характеристика країн Північної та 

Південної Америки 

США: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, населення. 

Країнознавча характеристика Канади. Фізико-географічна та соціальна характеристики 

Мексики. Країни Вест-Індії: загальні відомості про країну, природні умови та ресурси, 

населення. Країнознавча характеристика Бразилії. . Фізико-географічна та соціальна 

характеристики Аргентини. 

НЕ 2.5. Австралія та Океанія: фізико-географічна характеристика 

Фізико-географічна характерис-тика та історичне минуле Австралії. 

Австралійський Союз: характер-ристика демографічного, Етно-національного становища, 

гос-подарського розвитку. Океанія: країнознавча характеристика регіону. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Атлас світу. – К.: НВП ―Картографія‖, 2001. – 56 с. 

2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – 

К.: ―Академія‖, 2003. – 688 с. 

3. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: ―Академія‖, 

2005. – 703 с. 

4. Бойко Р.Д. Чернюк Г.В. Основи фізичної географії. – К.: ІСДО, 1995. – 288 с. 

5. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 416  

6. Олійник Я., Шищенко П., Степаненко А., Масляк П. Географія: Навч. Посіб. для 

старшокласників та абітурієнтів. Відповіді на всі питання нової програми. – 5 – те вид., 

перероб. і доп. – К.: Т-во ―Знання‖, 2006. – 455 с. 

7. Страны мира: Справочник. 1999 / Под ред. И.С. Иванова. – М.: Республика, 1999. – 512 

с. 

8. Физическая география: Справочное пособие для подготовительных отделений вузов / 

Г.В.Володина, И.В.Душина. – М.: Высш.шк., 1995. – 240 с. 
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ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ КРАЇН СВІТУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна ―Економічна географія країн світу‖ передбачає 

дослідження регіонів та їх країн, систематизацію і узагальнення даних про їх природно-ресурсний 

потенціал та господарство. Вивчає взаємодію ресурсно-господарських комплексів різних країн та 

регіонів. Ця дисципліна синтезує досягнення інших географічних дисциплін (географії 

промисловості, сільського господарства, транспорту, материків та ін.), сприяє формуванню 

уявлення про країну, як територіальну економічну цілісність. 

Комплексність і географічність економічних характеристик переплітаються з їх 

історичністю, прагненнями охарактеризувати економічну динаміку в ретроспективі, стимулювати 

розвиток територіальної структури країни або регіону, як багатоетапний процес. Дослідження 

потребують географічні проблеми просторової організації світової економіки. Ця дисципліна 

вивчає територіальний поділ праці, розміщення продуктивних сил, регіональну політику, 

територіальну організацію виробництва та ін. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 необхідний мінімум географічної номенклатури та цифрових даних 

 особливості і закономірності взаємодії економіки і суспільства 

 природу, економічні та екологічні проблеми, особливості територіальної диференціації країн 

 сучасні тенденції в інтеграційних процесах світу 

уміти: 

 вільно орієнтуватися за економічними картами різного масштабу 

 складати комплексні економіко-географічні характеристики певних територій 

 аналізувати господарський розвиток країн світу 

 виробляти вміння, на основі матеріалу, давати чіткі, логічні і послідовні відповіді на 

поставлені запитання, супроводжуючи їх показом найважливіших географічних об‘єктів на карті 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Теоретичні засади курсу. Економічна характеристика країн Європи та Азії» 

НЕ 1.1. Теоретичні основи курсу «Економічна географія країн світу» 

Об‘єкт вивчення дисципліни. Предмет та завдання економічної географії країн світу. 

Характеристика джерел та літератури. Нерозривний зв'язок економічної географії країн світу з 

іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Суспільні функції 

економічної географії країн світу. 

НЕ 1.2. Методологічні засади економічної географії 

Методи дослідження. Характеристика історичного, картографічного, порівняльного 

методів, методу спостережень, системного аналізу, економічного районування, економіко-

математичних методів, методів дистанційних спостережень, геоінформаційного методу. Зв‘язок 

економіко-географічного країнознавства з іншими науками. 

НЕ 1.3. Карта світу на сучасному етапі історії: фізико-географічний і політико-

географічний аналіз 

Базові поняття: фізико-географічна картина світу. Політична карта світу: країни, території і 

кордони. Поняття: географічний простір, територія держави, анклав, державний кордон, 

демаркація. Кордони територіальних вод, формально недержавні кордони, функції кордонів. 

Політико-територіальні утворення. Причини сучасного розмаїття політико-територіальних 

утворень у світі. 

НЕ 1.4. Західна та Північна Європа: економіко-географічна характеристика 

Німеччина: характеристика господарського комплексу країни. Економіко-географічна 

характеристика Франції. Господарсько-ресурсна характеристика Великобританії. Швейцарія: 

характеристика господарського комплексу країни. Економіко-географічна характеристика Австрії. 

Нідерланди: характеристика господарського комплексу країни. Економіко-географічна 

характеристика Фінляндії. Господарсько-ресурсна характеристика Норвегії. 
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НЕ 1.5. Економіко-географічна характеристика країн Південної, Східної та Південно-

Східної Європи 

Італія: характеристика господарського комплексу країни. Економіко-географічна 

характеристика Іспанії. Господарсько-ресурсна характеристика Греції. Росія: промислово-

господарський комплекс, ресурси. Економіко-географічна характеристика Польщі. Господарсько-

ресурсна характеристика Угорщини. Болгарія: промислово-господарський комплекс, ресурси. 

Економіко-географічна характеристика країн Балтії. 

НЕ 1.6. Економіко-географічна характеристика країн Азії 

Економіко-географічна характеристика Індії. Господарсько-ресурсна характеристика 

Пакистану. Економіко-географічна характеристика Туреччини. Об‘єднані Арабські Емірати: 

промислово-господарський комплекс, ресурси. Господарсько-ресурсна характеристика Ірану. 

Японія: характеристика господарського комплексу країни. Економіко-географічна характеристика 

Китаю. Господарсько-ресурсна характеристика Таїланду. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Карта сучасного світу. Економічна характеристика країн Америки, Африки, Австралії та 

Океанії» 

НЕ 2.1. Карта світу на сучасному етапі історії: етнодемографічний, економічний 

аналіз 

Типологія країн світу. Тип країни за сукупністю умов і особливостей розвитку. 

Споріднення з іншими країнами та виокремлення за певними особливостями. Причини існування 

різних типів країн. Класифікації країн світу (за площею, за чисельністю населення, за формою 

правління, за формою державного устрою, за ідеологічною орієнтацією, за формою державного 

режиму, за політичною структурою, за рівнем розвитку науки і техніки, за рівнем соціально-

економічного розвитку). 

НЕ 2.2. Економіко-географічне положення України 

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності в 

Україні та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко-географічне положення та його 

господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. 

НЕ 2.3. Економіко-географічна характеристика країн Америки 

США: промислово-господарський комплекс, ресурси. Економіко-географічна 

характеристика Канади. Господарсько-ресурсна характеристика Мексики. Венесуела: промислово-

господарський комплекс, ресурси. Економіко-географічна характеристика Бразилії. 

НЕ 2.4. Економіко-географічна характеристика країн Африки, Австралії та Океанії 

ПАР: промислово-господарський комплекс, ресурси. Економіко-географічна 

характеристика Єгипту. Господарсько-ресурсна характеристика Нігерії. Економіко-географічна 

характеристика Марокко. Австралійський Союз: промислово-господарський комплекс, ресурси. 

Економіко-географічна характеристика Нової Зеландії. 

 

Основна література до курсу: 

9. Атлас світу. – К.: НВП ―Картографія‖, 2001. – 56 с. 

10. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: 

―Академія‖, 2003. – 688 с. 

11. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: ―Академія‖, 2005. – 

703 с. 

12. Олійник Я., Шищенко П., Степаненко А., Масляк П. Географія: Навч. Посіб. для 

старшокласників та абітурієнтів. Відповіді на всі питання нової програми. – 5 – те вид., перероб. і 

доп. – К.: Т-во ―Знання‖, 2006. – 455 с. 

13. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: 

Либідь, 2000. – 416 с. 
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ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ 

108 год. (3 кредита) 

 

В умовах розбудови української державності, становлення громадянського 

суспільства та правової держави важливого значення набуває формування у громадян, 

особливо молоді – майбутніх державних службовців та фахівців всіх рівнів, історичної 

свідомості та власної громадсько-політичної позиції, поглиблення знань з політичної 

історії. Тому на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича студентам напряму «Міжнародні 

відносини», спеціальності «Країнознавство» (6.030400), читається базовий (нормативний) 

курс «Політична історія світу». 

Мета викладання дисципліни: Курс має на меті формування історичного та 

політичного світогляду, набуття, поглиблення і систематизацію знань студентів з 

політичної історії, формування всебічно розвинутої та соціально-активної особистості. 

Завдання вивчення дисципліни: У ході вивчення курсу передбачається 

висвітлення головних теоретичних і фактологічних аспектів всесвітньо-історичних 

соціально-політичних процесів, розкриття спектру понять і підходів, що застосовуються 

історичною та політичною науками у вивченні минулого та сучасного політичного буття 

людства, зокрема: 

 методології, методів та науково-дослідницьких прийомів, принципів 

дослідження історичних подій та політичних процесів; 

 основних соціально-політичних тенденцій та головних фактів, що 

розкривають політичний розвиток людства від давнини до сучасності;  

 ознайомлення студентів з прикладним використанням знань політичної історії в 

сучасному світі. 

При вивченні курсу студенти мають  

 отримати уявлення та засвоїти зміст найважливіших категорій і понять, принципів, 

підходів і методів історичної та політичної наук, а також сучасних наукових поглядів на 

всесвітньо-історичні та політичні процеси;  

 набути знання, сформувати цілісне і системне бачення основних історичних 

процесів, подій і фактів політичного життя;  

 по-новому усвідомити та засвоїти загальнолюдські цінності, ідеали гуманізму та 

демократії, сформувати історичну та політичну свідомість як основу всієї суспільної 

свідомості, своєї громадської позиції. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:  

У ході опанування курсу студенти повинні  

 знати: головні епохи політичної історії людства та їх хронологію; соціально-

політичні процеси історичного поступу людства періодів Первісності, Стародавності, 

Середньовіччя, Нового та Новітнього часу; закономірності та особливості формування і 

розвитку націй, держав та цивілізацій; рушійні сили історичного розвитку у політичній і 

соціальній сферах; найважливіші події та факти політичної історії; діяльність видатних 

історичних постатей, об‘єднань, політичних партій;  

 уміти: аналізувати процеси, події, факти політичної історії; визначати ключові 

проблеми і тенденції історичного поступу окремих країн та регіонів; з‘ясовувати 

причинно-наслідкові зв‘язки, головне і другорядне в політичних подіях та процесах; 

використовувати історичні джерела та наукову літературу; аргументовано і послідовно 

викладати та захищати свої погляди під час дискусій на суспільно-історичні теми;  

 оволодіти навичками: історично мислити; коректно застосовувати основні поняття, 

категорії та терміни, методи дослідження історичної та політичної наук; самостійної і 

критичної аналітичної роботи з історичними джерелами та науковою літературою. 
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Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ СТАРОДАВНОСТІ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО 

НОВОГО ЧАСУ 

 

НЕ 1.1. Вступ до політичної історії світу. 

Політична історія як наука, її предмет та методи дослідження.  Мета і завдання 

вивчення політичної історії.  Зв'язок політичної історії з іншими дисциплінами.  

Періодизація політичної історії світу. Джерела політичної історії. Основні категорії 

політичної історії світу: проблеми дефініцій, типології та оцінки  

НЕ 1.2. Політична історія людства в первісну та стародавню епохи. 

Перехід від первісності до стародавності. Утворення держав: теорії, шляхи та 

механізми. Політична історія держав та цивілізацій Стародавнього Сходу Соціально-

політичний розвиток античної Греції. Політична історія стародавнього Риму.  Суспільно-

політичний лад стародавніх держав. 

НЕ 1.3. Соціально-політичний розвиток середньовічних Європи та Сходу. 

Поняття та періодизація західноєвропейського середньовіччя. Феодалізм та його 

сутність. Утворення, основні тенденції та закономірності соціально-політичного розвитку 

держав середньовічної Європи. Місце і роль церкви в політичних процесах Середньовіччя. 

Хрестові походи та їх наслідки. Соціально-політичний розвиток Візантії в ІV-XV ст. 

Утворення та піднесення Московської держави. Особливості розвитку країн Сходу в 

Середні віки. 

НЕ 1.4. Соціально-політичні зрушення в Європі у добу раннього Нового часу. 

Перехід до Нового часу в Європі. Становлення і занепад абсолютизму в Європі. 

Нідерландська революція: причини, перебіг, наслідки. Тридцятилітня війна в Європі: 

причини, перебіг, наслідки. Англійська революція середини XVII ст.: причини, перебіг, 

наслідки. Розвиток суспільно-політичної думки в країнах Європи та Північної Америки 

(Просвітництво). Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії і утворення 

США. Велика Французька революція: причини, перебіг, наслідки та історичне значення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ (ХІХ-

ХХІ СТ.) 

 

НЕ 2.1. Політичний розвиток Європи та Америки у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Політичні процеси в Європі в добу наполеонівських війн. Соціально-політичний 

розвиток країн Європи та Америки в другій половині 1810-х – 1840-х рр. Весна народів в 

Європі: революції 1848-1949 рр. Міжнародно-політичні процеси в Європі у 50-70 рр. ХІХ 

ст. Головні тенденції соціально-політичного розвитку провідних держав Європи та 

Америки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Російська імперія у ХІХ – на початку 

ХХ ст. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Перша світова війна. 

НЕ 2.2. Політичний та соціальний розвиток передових держав світу 

міжвоєнного періоду. 

Революції та реформи в країнах Європи після Першої світової війни. Основні 

тенденції соціально-політичного розвитку передових держав Заходу міжвоєнного періоду. 

Революційні події 1917 р., утворення та соціально-політичний розвиток Радянської 

держави в міжвоєнний період. Ідеологія і практика провідних суспільно-політичних рухів 

і режимів міжвоєнної Європи. Міжнародні відносини міжвоєнного періоду та періоду 

Другої світової війни. 
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НЕ 2.3. Політичний розвиток світу в добу глобального протистояння 

суспільно-політичних систем «Заходу» і «Сходу». 

Країни Заходу у 1945-1990-х рр.: основні тенденції соціально-політичного 

розвитку. Соціально-політичний розвиток СРСР у 1945-1991 рр. Розвал СРСР та його 

наслідки. Утворення та етапи розвитку світової системи соціалізму. Країни Центральної та 

Південно-Східної Європи в 1945–1990-х рр. Розвал світової колоніальної системи. 

Соціально-політичний розвиток країн «третього світу» в ІІ половині ХХ ст. Міжнародні 

відносини в роки «Холодної війни». 

НЕ 2.4. Провідні тенденції політичного та соціального розвитку сучасного 

світу. 

Основні тенденції соціально-політичного розвитку провідних держав світу 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Суспільно-політичні трансформації на 

пострадянському просторі наприкінці XX – на початку ХХІ ст. Політичні та соціальні 

процеси в країнах «третього світу». Основні тенденції та проблеми міжнародних відносин 

в сучасному світі. Вплив науково-технічної революції на політичні процеси. Основні 

тенденції розвитку людського суспільства наприкінці XX ст. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Балух В.О. Візантиністка. – Чернівці: Книги–ХХI, 2006. – 606 с.  

2. Балух В.О. Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці: Книги 

ХХІ, 2005. – 680 с. 

3. Балух В.О., Макар Ю.І. Історія Стародавньої Греції: Курс лекцій. –Чернівці: Золоті 

литаври, 2001. – 420 с.  

4. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 

2008. – 492 с.  

5. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 рр. 

Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 624 с. 

6. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 

2006. – 1464 с. 

7. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / В.М. 

Литвин, В.І. Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с. 

8. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX – початок XXI ст.: Навч. 

посіб. / В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, М. П. Чуб. – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с.  

9. Історія сучасного світу. Навчальний посібник / Ю.А. Горбань, В.В. Петровський, 

А.Г. Слюсаренко. – К., 2001. – 338 с.  

10. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів університетів / За ред Л. Зашкільняка. – Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2001. – 660 с.  

11. Крижанівська О.О., Крижанівський О.П. Історія середніх віків: Вступ до історії 

західноєвропейського Середньовіччя. Курс лекцій. – К.: Либідь, 2004. – 366 с.  

12. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 

592 с.  

13. Політична історія ХХ століття: Навч. посібник / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, 

Я.А.Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с. 

14. Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни / Кухта Б. та ін. – Львів: 

Кальварія, 2003. – 500 с. 

15. Сич О.І. Історія країн Заходу в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) Навчальний 

посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 200 с. 
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ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. В умовах розбудови української державності, становлення 

громадянського суспільства та правової держави важливого значення набуває формування і 

поглиблення у громадян, особливо молоді – майбутніх державних службовців та фахівців всіх 

рівнів, – знань з міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики. В умовах посилення 

взаємозалежності світу та переплетіння економік різних країн, важливим є, зрозуміти походження 

такої тенденції на основі вивчення досвіду розвитку різних країн світу впродовж історії світової 

цивілізації. На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлюється історія господарства 

України в світовому контексті. Актуальність її вивчення пояснюється необхідністю усвідомлення 

закономірностей економічного розвитку українських земель в умовах незалежності України, яка 

стала суб‘єктом світової цивілізації. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 загальні тенденції господарського розвитку світу 

 закономірності та характерні риси переходу від однієї економічної моделі до іншої 

 характеристику різних економічних моделей 

 сучасні методи кількісного та якісного аналізу 

 зміст сучасного світового розвитку 

 сучасні тенденції в інтеграційних процесах світу 

уміти: 

 аналізувати господарський розвиток країн світу 

 визначати ґенезу, становлення, розвиток і занепад різних економічних систем 

 порівнювати економічні системи світу у відповідності з періодом їх існування 

 моделювати економічні процеси 

 пропагувати передовий досвід людства, прогресивні методи господарювання 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
«Історія економічного розвитку країн світу до 50-х років ХХ століття» 

 

НЕ 1.1. Вступ до дисципліни «Економічна історія світу» 

Предмет та завдання економічної історії світу. Нерозривний зв'язок економічної історії з 

іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Суспільні функції 

економічної історії. 

НЕ 1.2. Становлення і розвиток європейського феодалізму 

Розвиток феодального господарства. Ґенеза феодалізму. Форми феодального земле-

володіння (алод, бенефіцій, феод). Основні риси феодального господарства. Галузева структура, 

основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торгова 

гільдія). 

НЕ 1.3. Передумови становлення індустріальної моделі господарського розвитку 

Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва. 

Розвиток торгівлі. Форми об'єднання купців. Утворення грошового ринку. Розклад феодалізму та 

умови виникнення капіталістичного способу виробництва. Розвиток продуктивних сил. 

Організація капіталістичного виробництва. 

НЕ 1.4. Економічний розвиток перших цивілізацій 

Особливості господарства країн Стародавнього Сходу. Господарство Стародавньої Греції. 

Економічні причини розквіту і занепаду Стародавнього Риму. Господарство скіфів, грецьких і 

римських колоній Північного Причорномор‘я. 

НЕ 1.5. Господарство країн Західної Європи в епоху Середньовіччя 

Форми і характер землеволодіння (на прикладі Франкської держави). Середньовічні 

міста: виникнення, розвиток, значення. Міське ремесло. Цехи. Внутрішня і зовнішня торгі-

вля. Купецькі гільдії. Гроші. Кредит. 

НЕ 1.6. Економічний розвиток країн Західної Європи і США в епоху вільної 
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конкуренції. Промисловий переворот 

Промисловий переворот в Англії. Особливості промислового перевороту у Франції,  

Німеччині. Промисловий переворот у США. 

НЕ 1.7. Індустріалізація в провідних країнах світу 

Прогрес науки, техніки і технології виробництва в кінці XIX — на початку XX ст. 

Індустріалізація в США, Німеччині. Індустріалізація в Англії, Франції. Особливості 

індустріалізації в Японії. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
«Економічна історія зарубіжних країн після Другої світової війни. Історія господарського 

розвитку України» 

 

НЕ 2.1. Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної 

інтеграції в постіндустріальному суспільстві 

Світова економіка в післявоєнний період. Програми світового економічного регулювання. 

Економічне регулювання кредитно-грошових інститутів. Міжнародний Валютний Фонд. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 

НЕ 2.2. Зростання економічної могутності й проблеми країни — лідера світової 

економіки — США 

Основи економічного зростання. Американська модель економічного розвитку. ―Акт про 

зайнятість‖. ―Акт про реорганізацію законодавства‖. Перехід до постіндустріального суспільства. 

Перехід від ринку продавця до ринку покупця. Нові підходи до управління персоналом. 

Інноваційні технології у фінансовій сфері. Перехід до ―рейганоміки‖. 

НЕ 2.3. Розвиток економіки СРСР у новітній період (1945—1991 рр.) 

Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років. Післявоєнна 

економіка. Динамічний розвиток важкої промисловості. Основні джерела перебудови. Ентузіазм і 

патріотизм в економіці СРСР. Вибір економічної стратегії. Особливості відбудови в СРСР. Важка 

індустрія, примус, одержавлення економіки, конверсія. Розвиток економіки СРСР у 50—80-ті 

роки. Економічна діяльність 1985-1991 років. 

НЕ 2.4. Проблеми формування індустріального суспільства у країнах, що звільнилися 

від колоніального панування 

Розпад колоніальної системи і виникнення нових незалежних держав. Альтернативи 

їхнього соціально-економічного розвитку. Основні форми неоколоніальної залежності. Країни 

середнього розвитку капіталізму. Класифікація країн третього світу. "Нові індустріальні країни" та 

причини їхнього швидкого економічного зростання. 

НЕ 2.5. Економіка України в період переходу до ринкової моделі господарювання та 

проблеми входження в світове господарство 

Політика реформ. ―Шокова терапія‖. Лібералізація ринкової торгівлі. Наслідки реформ за 

рекомендаціями МВФ. Проблеми перехідного періоду. Проблема вибору напрямку руху. Факторні 

умови конкурентоспроможності. Проблеми входження в світову економіку. Завдання 

зовнішньоекономічної діяльності уряду України. 

НЕ 2.6. Господарство розвинутих країн між світовими війнами 

План Дауеса і план Юнга. Світова економічна криза 1929—1933 pp.: причини і 

наслідки. Господарство світу в 30-х роках. "Новий курс" Ф. Рузвельта. 

НЕ 2.7. Господарство українських земель в княжу добу 

Форми і характер землеволодіння. Соціальні  відносини. Міста. Ремесла. Внутрішня 

і зовнішня торгівля. Гроші та фінанси. 

НЕ 2.8. Економіка українських земель в XVI — XVIII ст. 

Еволюція аграрних відносин. Мануфактурне виробництво. Формування українського 

національного ринку. 

НЕ 2.9. Промисловий переворот та початок індустріалізації в Україні 

Промисловий переворот в Україні: хід, етапи, особливості. Аграрні реформи середини 

XIX ст. та їхній вплив на економічний розвиток України.  Початок індустріалізації. 

Монополії, біржі, акціонерні товариства. 
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НЕ 2.10. Господарство України між світовими війнами 

Економічна політика українських урядів та більшовиків. Сталінська індустріалізація в 

Україні. Здійснення колективізації сільського господарства та її наслідки. Економічний 

розвиток західноукраїнських земель. 

 

Основна література до курсу: 

1. История экономики: Учебник / Под. общ. ред. проф. О.Д. Кузнецовой. — М., 2000. 

2. Лановик Б., Матисякевич 3., Матейко Р. Економічна історія України і світу: Підручник. — К., 

2006. 

3. Лановик Б.Д.Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. – К., 2006. 

4. Царенко О.М., Захарчук А.С. Економіка України і світу: Курс лекцій. — Суми, 2000. 

5. Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посіб. — К., 2006. 
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ОСНОВИ ЕТНОЛОГІЇ 

81 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Етнології належить особливе місце в системі наук. 

Лише вона дає змогу зрозуміти, що людство – це етноси, їх культура, побут, етногенез та 

історія. Бурхливі події ХХ століття з новою силою заставили людство звернути увагу на 

проблеми етнічності. Процеси розширення міжкультурних взаємозв`язків, об`єднання 

Європи, розпад цілого ряду багатонаціональних держав, етнічні конфлікти повністю 

спростували гуманістичні ілюзії про єдине людство. 

 Етнологія незаперечно довела, що етноси, як дуже складні соціально-біологічні 

міжпоколінні людські спільноти, можуть існувати і функціонувати цілком самостійно 

навіть в умовах повної територіальної, історико-культурної та політичної ізоляції. Це 

свідчить, що етноси є цілком самодостатніми людськими спільнотами. 

    Оволодіння етнологією, як системою знань про етноси, дає найкращі 

результати тоді, коли використовується послідовний виклад і вивчення матеріалу від 

простого до складного. Це вплинуло на порядок викладу матеріалу від визначення місця 

етнології в системі гуманітарних наук, характеристики джерел, методик і методів 

етнологічних досліджень до уточненню основних понять етнології, визначення 

властивостей етнічних спільнот, природи етнічних конфліктів та засобів їх вирішення. 

Мета викладання даного предмету полягає в тому, щоб надати студентам уявлення про 

головні тенденції розвитку етнологічних ідей, навчити студентів осмислювати етнічну 

історію людства з етнологічної точки зору. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

Вміти аналізувати різні господарсько-культурні типи, з`ясувати і вміти 

порівнювати основні концептуальні напрямки в етнології; засвоїти теоретичні засади 

курсу, етнологічну історію народів Австралії, Африки, Америки та Азії; набути навички 

використання етнологічних знань як засобу пізнання основних законів етно- та 

культурогенезу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

НЕ 1.1. Вступ 

Актуальність вивчення етнології. Дослідження етнічного складу населення 

окремих країн і всього світу. Проблема етногенезу і етнічної історії народів. Вивчення 

цінної спадщини національних культур. Проблема вивчення сучасних етнічних процесів. 

Взаємозв‘язок етнічних процесів з міжнародними відносинами і світовою політикою. 

НЕ 1.2. Етнологія як наука 
Предмет етнологічної науки. Основні поняття етнологічної науки (культура, побут, 

матеріальна культура, духовна культура, етнічні традиції, етнос, етнічна територія, етнічна 

самосвідомість).Джерела і методика. Польові дослідження та методи їх проведення. 

Експедиційні дослідження і стаціонарні. Дослідження речового музейного матеріалу, 

писемних джерел. Археологія, фольклористика, мистецтвознавство, географія, 

антропологія – взаємозв‘язок етнології з цими науками. Проблеми етнологічної 

(етнографічної науки). Основні етнологічні школи. Етнічні процеси. Інтеграційні та 

дезінтеграційні етнічні процеси, їхні особливості. Поняття етногенезу. Етнічні конфлікти. 

НЕ 1.3. Класифікація народів світу 

Географічна класифікація. Процес освоєння людиною землі і її окремих регіонів. 

Історико-етнологічні області світу. 

Мовна класифікація. Світові мовні сім‘ї. 

Господарсько-культурна класифікація. Господарсько-культурні типи. 
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Антропологічна класифікація (генеалогічна). Світові расові групи і окремі раси. 

Класифікація народів світу за віросповіданням. 

НЕ 1.4. Народи Австралії та Океанії  
Історико-культурне районування Австралії та Океанії. Поділ регіону на чотири 

географічні області: Австралія з Тасманією, Меланезія з Новою Гвінеєю, Полінезія з 

Новою Зеландією і Мікронезія. Особливості історико-культурних районів та їх етнічний 

склад. Етногенез народів Австралії та Океанії. Матеріальна та духовна культура народів 

Австралії. Австралійські аборигени. Їх антропологічний тип, мовні родини, побут, 

суспільна організація, традиційні заняття, вірування. Народи Меланезії, Мікронезії, 

Полінезії. Етнічні процеси в Австралії та Океанії. 

НЕ 1.5. Народи Африки  
Природногосподарські зони, історико-географічне та історико-культурне 

районування. Географічне середовище, расовий, етнолінгвістичний та релігійний склад 

неселення. Етногенез та етнічна історія. Особливості традиційно-побутової культури 

народів Північної, Північно-Східної, Західної Тропічної, Центральної, Східної і Південної 

Африки. Койсанські народи, пігмеї та населення Мадагаскару. Сучасні етнічні процеси на 

африканському континенті. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

НЕ 2.1. Народи Азії 

Загальна характеристика азіатського регіону та його народів. Концепції етногенезу 

народів регіону. Основні етапи етнічної історії. Сучасний етнічний склад і держави 

Західної Азії. Господарство. Особливості матеріальної та духовної культури народів 

Західної Азії. Сім‘я і соціальні відносини. Вірування і релігії. Сучасні етнічні процеси в 

регіоні. 

НЕ 2.2. Народи Західної Європи  
Східнослов‘янські народи. Сучасне розселення. Антропологічна характеристика. 

Проблеми етногенезу.. Господарство і матеріальна культура. Суспільний і сімейний 

побут. Духовна культура. Народи Прибалтики та Північно-Східної Європи. Етнічний 

склад. Народи Південної, Центральної, Західної і Північної Європи. Романська, 

германська, словянська група народів. Матеріальна культура. Релігійні вірування та 

духовна культура. Етнічні процеси в сучасній Європі. 

НЕ 2.3. Народи Америки 

Народи Америки: теорії заселення Америки предками індійців, ескімосів, алеутів. 

Міграційні хвилі. Антропологічний склад Америки до появи європейців. Колонізація, 

знищення індейців, міграція з Азії. Культурний спадок народів доколумбової Америки. 

Формування нових етнічних спільностей . Сучасний етнічний та антропологічний склад 

населення.  

НЕ 2.4. Український етнос 
Основні концепції етногенезу та етнічна історія українців. Етнічна самосвідомість і 

національна ідея. Історико-етнографічне районування України. Етнічний склад і 

розселення українців. Етнографічні та локальні групи. Українська діаспора. Громадський 

побут і приватне життя українців. Особливості матеріальної та духовної культури. 

Традиційні обрядовість, вірування і повір‘я українців. Сучасна релігійна ситуація. Сучасні 

етнічні процеси. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии.-

М.,1979 
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2. Александренков Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // 

Концепции зарубежной этнологии.-М.,1976 

3. Бромлей Ю.В Современные проблемы этнографии: Очерк теории и истории.-

М.,1981 

4. Бунак В.В. Человеческие расы и пути их образования // СЭ.-1951.-№ 1 

5. Васильев В.Н. Этнография: есть ли  у нее будущее? // Этнографическое обозрение 

(ЭО).-1992.-№ 4 

6. Гамкрелидзе Т.В.,Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. - 

Тбилиси,1984 

7. Григулевич И.Р. Социальная антропология: есть ли у нее будущее? // Сщветская 

Этнография.-1975.-№ 2 

8. Зубов А.А. Дискуссионные вопросы теории антропогенеза // ЭО.-1994.-№6 

9. Иванов В.В. Генеалогическая класификация языков и понятие языкового родства.-

М.,1954 

10. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. - Л.,1974 

11. Карлов В.В. Этнонациональная рефлексия и предмет этнологии (К проблеме 

сомосознания науки) // ЭО. - 2000. - № 4 

12. Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. - Луцьк, 

1999 

13. Пыпин А.Н. Как понимать этнографию // ЭО.-1994.-№ 4 

14. Семенов Ю.И. Предмет этнографии (этнологии) и основные составляющие ее 

научные дисциплины // ЭО. – 1998. –№ 2 

15. Сегеда С.П. Антропологія. – К., 2001 

16. Тиводар М. Етнологія. - Ужгород,1998 

17. Юрій.М. Етнологія: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. 
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Бажання України інтегруватись в євроатлантичні 

структури і вийти на шлях цивілізованого розвитку вимагає глибокого розуміння 

внутрішньополітичного розвитку як високорозвинених країн, так і тих, що успішно 

здійснюють трансформацію суспільних інститутів. Засвоєння їхнього досвіду допоможе 

напрацювати теоретичний багаж для формування політичної еліти, здатної по-сучасному 

розв‘язувати назрілі проблеми.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

розуміти особливості політичних режимів, сутність та форми політичних систем, 

закономірності їх розвитку та функціонування, цілі діяльності політичних партій, 

громадських організацій, причини виникнення політичних конфліктів, місце особи в 

політичному житті суспільства. Уміти орієнтуватися в світових політичних відносинах, 

виявляти вплив політичних процесів на економічне, соціальне, духовне життя суспільства, 

порівнювати різні типи партійних та виборчих систем. об‘єктивно і критично аналізувати 

інформацію про політичне життя, займати самостійну позицію у питаннях виборів до 

керівних органів законодавчої, виконавчої та судової влади в державі. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНАХ СВІТУ» 

 

НЕ 1.1. Основні дефініції курсу 
Особливості предмету Внутрішньополітичний розвиток країн світу. Завдання 

курсу. Визначення політика, її суб‗єкти та функції. Співвідношення внутрішньої та 

зовнішньої політика. Співвідношення політики з іншими категоріями. Політичний 

розвиток країни. Економічний та соціальний розвиток країни.  

НЕ 1.2. Політична система держави 

Поняття «політичної системи». Функції політичної системи. Структура політичної 

системи. Поняття «політичний інститут». Види та функції політичних інститутів. Типи 

держав за формою правління, державним устроєм та політичним режимом. Регіональні 

структури влади та органи місцевого самоврядування. Муніципальна влада як інститут 

державного устрою. Особливості формування політичної системи в деяких країнах 

західної Європи. 

НЕ 1.3. Система влади в країнах світу 

Влада як суспільне явище. Основні види влади: політична, економічна, духовна, 

сімейна. Властивості політичної влади. М. Вебер про три типи влади. Три гілки влади: 

законодавча, виконавча, судова. Інститут  парламентаризму, глави держави, виконавчої 

влади в країнах світу. Перевага виконавчої влади. Суть збалансованого механізму 

стримування і противаги у системі державної влади. Проблеми взаємодії вищих органів 

державної влади в Україні. НГО та незалежні ЗМІ, як інститути влади.  

НЕ 1.4. Основні аспекти інституту виборів та опозиції в країнах світу 

Виборчі системи. Пропорційна виборча система.. Інститут виборів у сучасному 

світі. Проблема пропорційної виборчої системи в країнах постсоціалістичного 

табору.Інститут референдуму в сучасній Україні Визначення поняття опозиція. Проблеми 

співпраці опозиції та парламентської коаліції. Позапарламентська опозиція. Правові 

засади захисту опозиції. 

НЕ 1.5. Типи зарубіжних країн. Значення і суть типології 

Показники для типології. Високорозвинені країни. Країни із середнім рівнем 

розвитку. Економічно слаборозвинені або країни, що розвиваються. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

«ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРОПИ ТА АЗІЇ» 

 

НЕ 2.1. Внутрішньополітичний розвиток США 

Політична система США. Військова доктрина та військовий бюджет США. 

Внутрішня політика демократів та республіканців. Наслідки Президентських виборів 2008 

р. у США. 

НЕ 2.2. Проблеми внутрішнього розвитку країн західної Європи 

Політична система у Великій Британії. Роль провідних ліберальних партій у 

внутрішній політиці Великої Британії та Франції. Президентські вибори у Франції та зміна 

зовнішньополітичних пріоритетів. Міграційна політика - пріоритетна складова розвитку 

країн Європи. 

НЕ 2.3. Політичний розвиток країн центральної та східної Азії 

Політичні та  економісні позиції КНР. Фактори економічної модернізації Китаю. 

Лідерство в регіоні південно-східної Азії. Партійна система КНР. Комуністична ідеологія 

– державна ідеологія в КНР. 

Конституційний процес в Японії. Повноваження Імператора. Політика провідних 

партій в Японії. 

НЕ 2.4. Внутрішньополітичні зміни у Російській Федерації 
Процедура конституційних змін в Російській федерації. Повноваження Президента 

Росії у здійсненні внутрішньої політики. Феномен В.Путіна. 

Економічний потенціал Росії, нафта і газ – як інструменти впливу у міжнародних 

відносинах. 

НЕ 2.5. Внутрішньополітичний розвиток країн Центрально-Східної Європи 

Загальна характеристика особливостей історичного розвитку країн Центрально-

Східної Європи.Повноваження Сенату та Сейму в Польщі. Прозахідний курс країн ЦСЄ. 

Економічні рерми в Чехії. 

НЕ 2.6. Розвиток мусульманських країн 

Характеристика виборчої системи мусульманських країн. Військова операція в 

Іраці та забезпечення миру і стабільності в регіоні. Вплив церкви на внутрішньополітичні 

процеси в мусульманських країнах. 

 

 

 

Основна література до курсу: 

1.  Абетка української політики.  Довідник. – К., 1997. 

2.  Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. Навчальний посібник. – К., 

1997. 

3.  Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. 

– 668 с. 

4.  Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. – 647 с. 

5.  Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: 

інституційні виміри. — Л.: Тріада плюс, 2004. — 392 с. 

6. Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: Избирательние технологии XX 

века. – К., 1999. – 380 с. 
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2 КУРС 
 

СОЦІОЛОГІЯ 

108 год., (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: вивчення закономірностей розвитку суспільства, 

сприяння підготовці широко освічених, творчо і критично мислячих спеціалістів, здатних 

до аналізу і прогнозування складних соціальних проблем і оволодіння методикою 

проведення соціологічних досліджень.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знати визначення суспільства як соціальної реальності та цілісної системи; 

основні соціальні інституції, що забезпечують відтворення суспільних відносин; основні 

етапи культурно-історичного розвитку суспільства, механізми та форми соціальних змін; 

соціологічне розуміння особистості, поняття соціалізації та соціального контролю, 

особистості як суб‘єкту соціальної дії та соціальних взаємодій; культурно-історичні типи 

соціальної нерівності та стратифікації, уявлення про горизонтальну та вертикальну 

соціальну мобільність; основні проблеми стратифікації українського суспільства, 

виникнення класів, причини бідності та нерівності, взаємини соціальних груп, спільнот, 

етносів;  основні етапи та методи соціологічного дослідження. На основі отриманих 

теоретичних знань студенти повинні вміти:  об‘єктивно, на наукових засадах, визначати 

місце і роль соціології в системі соціогуманітарних наук, вміти простежити міжпредметні 

зв‘язки; аналізувати стан соціальних інститутів нашого суспільства, їх взаємозв‘язки, і 

вплив на економічні ,політичні, виховні, культурні та ін. інститути); визначити своє місце 

в соціальній структурі суспільства, а також  ті соціальні ролі, які може виконувати індивід 

в своєму житті; оцінити характер взаємозв‘язку ―природа – людина – суспільство‖, 

виробити власне ставлення до ролі новітніх наукових досягнень в розвитку людства; 

використовувати отримані теоретичні знання для оцінки конкретних ситуацій, що 

виникають в повсякденному житті; передбачувати та аналізувати можливі наслідки таких 

ситуацій; володіти основами соціологічного аналізу, формувати соціологічну культуру.  

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями:  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ 

НЕ. 1.1. Соціологія як наука 

Предмет та об‘єкт соціології. Закони і категорії соціології. Місце соціології в системі 

суспільствознавства, її зв‘язок з іншими науками. Структура соціологічної науки.  

Теоретична соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні 

дослідження. Функції соціології. 

НЕ. 1.2. Виникнення і становлення соціології як самостійної науки 

Логіка виникнення соціології. Основні протосоціологічні концепції та їх загальна 

характеристика. О. Конт – засновник соціології. Г. Спенсер і позитивістська соціологія. 

Основні напрями соціологічної думки другої половини ХІХ ст. та їх специфічні риси. 

НЕ. 1.3. Класична західна соціологія. Соціологія другої половини ХХ ст. 

Соціологія Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зіммеля, Ф. Тьонніса, Г. Дж.Міда та ін. 

Соціологія Т. Парсонса, Р. Мертона, П. Сорокіна, Дж. Хоманса, П. Блау, Дж. Тьорнера. 

Теорії соціального конфлікту. Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Постмодерністські ідеї в 

соціології. 

НЕ. 1.4. Основні етапи розвитку вітчизняної соціології 

Витоки вітчизняної протосоціології. Розвиток вітчизняної соціології у ХХ ст. Соціологічні 

дослідження українських вчених в еміграції. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

НЕ. 2.1. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку 
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Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему. Поняття суспільства та його 

сутність. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Проблема типологізації 

суспільств в соціології. 

НЕ. 2.2. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства 

.Поняття та основні ознаки соціальної структури суспільства та соціальної групи. 

Типологія соціальних груп. Соціальна нерівність та її причини. Поняття середнього класу. 

Поняття та типи соціальної мобільності. 

НЕ. 2.3. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль 

Поняття соціальної взаємодії та її класифікація. Поняття та класифікація соціальних 

зв‘язків. Сутність і типологія соціальних відносин. Система соціального контролю: 

поняття та класифікація. 

НЕ. 2.4. Соціальні зміни та соціальні процеси 

Поняття та основні чинники соціальних змін. Дисперсія, конвергенція та спричинені 

ефекти. Класифікація соціальних процесів. Соціальні рухи, їх природа та типи. 

НЕ. 2.5. Соціальні інститути та соціальні організації суспільства 

Сутність і проблеми інституціоналізації. Формальні і неформальні соціальні інститути. 

Функції та дисфункції соціальних інститутів. Принципи та типологія соціальної 

організації. 

НЕ. 2.6. Особистість у системі соціальних зв’язків 

Специфіка соціологічного підходу до вивчення особистості. Типологія соціальних теорій 

особистості. Соціологічні структура особистості. Механізми соціалізації індивіда. 

НЕ. 2.7. Культура як соціальний феномен 

Соціальні сутність культури та її типи. Функції культури. Структурні елементи культури. 

Матеріальна та духовна культури. Субкультура. Конткультура. Елітарна та масова 

культура. 

НЕ. 2.8. Соціологія сім’ї  та демографічних процесів 

Сім‘я як соціальний інститут і мала соціальна група. Система категорій соціологічного 

дослідження сім‘ї. Основні підходи до вивчення сім‘ї в соціологічній думці. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

НЕ. 3.1. Розробка програми конкретно-соціологічного дослідження 

Підготовка до проведення конкретно-соціологічного дослідження. Програма 

соціологічного дослідження: вимоги до розробки. Основні складники методологічної 

частини програми соціологічного дослідження.  

НЕ. 3.2. Методична частина програми конкретно-соціологічного дослідження 
Розрахунок і обґрунтування вибірки. Основні методи конкретно-соціологічного 

дослідження. Стратегічний та робочий плани дослідження. 
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ПОЛІТОЛОГІЯ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами знаннями і уміннями 

орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, 

вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного 

життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний 

статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння 

застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знати основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи 

політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають 

оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію 

політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному 

взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та 

способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в 

різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних 

держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних 

партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та 

об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення 

виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив 

на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в 

українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв‘язок політичної 

культури українців з їхнім національним характером. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: орієнтуватись в розмаїтті 

політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в тісному 

взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні; науково осмислювати 

сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань 

та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце політики як 

специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та процесів, 

економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; зрозуміти сутність політичного 

лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади; пояснити характер 

сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до демократичної 

політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави; пояснити 

особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях. 

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ. БАЗОВІ ІНСТИТУТИ ТА 

ПРОЦЕСИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 

НЕ.1.1. Політологія як наука  

Поняття ―політика‖ і ―політологія‖. Предмет науки про політику. Методи політичної 

науки: історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, емпіричний, 

соціологічний, біхейвіористський, загальнологічні методи дослідження. Функції науки 

про політику: методологічна, науково-теоретична, світоглядна, регулятивна, 

прогностична, аксеологічна. Структура та система політології. Основні закономірності та 

парадигми політичної науки. Поняття та категорії політології. Місце та роль політології 

серед інших соціально-економічних та гуманітарних наук. Виникнення політичної науки 

як самостійної галузі знання та її боротьба за самостійне існування. 

НЕ.1.2. Основні етапи розвитку світової політичної думки 

Загальна еволюція концепції політики як соціального. Політичні концепції в 

країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, 
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Аристотель). Політична думка Стародавнього Риму. Цицерон. Середньовічна політична 

концепція. «Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та 

політику. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. 

Політична доктрина марксизму. Раціональна ідеологія М. Вебера. Політичні концепції ХХ 

ст. 

НЕ.1.3 Політика як соціальне явище 

Історія визначення поняття та категорії ―політика‖, її сутнісних ознак. Економічні, 

соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Визначення і 

здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності 

диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою. 

Суб‘єкти і об‘єкти політики. Основні функції політики: визначення цілей суспільного 

розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання 

суспільних процесів, соціалізація особи. Політика насильства і примусу. Правова і 

соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного 

процесу. Політика як мистецтво можливого суб'єктивно бажаного і здійснення об‘єктивно 

необхідного. Проблема типологізації політики. 

НЕ.1.4. Політична влада 

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної 

влади. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення 

державної та політичної влади. Ресурси та джерела влади. Структура владних, відносин та 

механізм здійснення політичної влади. Носії влади. Основні способи існування влади. 

Напрямки та способи функціонування влади. Методи здійснення влади. Типи та види 

влади. Традиційні форми політичної влади. Концепція поділу влади. Централізація та 

децентралізація влади. 

НЕ.1.5. Політична система суспільства 

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи 

сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи. Політична влада 

як основа політичної системи. Структура політичної системи суспільства. Політичний 

режим. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в 

Україні на сучасному етапі. 

НЕ.1.6. Держава в політичній системі суспільства 

Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Виникнення та еволюція держави. 

Різновиди і типи держави. Форми правління держави. Форми державного устрою. Функції 

держави. Держава і право. Апарат державного управління. Система центральних, 

регіональних і місцевих органів державного управління. 

НЕ.1.7. Політичні партії та партійні системи 

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. 

Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Основні ознаки партії. 

Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні 

функції політичних партій в суспільстві. Поняття і типи партійних систем. Типологія 

партійних систем. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ. ПРИКЛАДНА 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

НЕ.2.1. Демократія як форма організації суспільно-політичного життя 

Сутність поняття «демократія». Основні критерії, принципи та ознаки 

демократичної організації суспільства. Демократія та її роль в політичному процесі. 

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Проблеми 

становлення демократії в Україні.  

НЕ.2.2. Громадські організації та групи тиску 
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Поняття громадських організацій та рухів. їх місце і роль у політичній системі 

суспільства. Об'єктивні та суб'єктивні передумови та причини їх виникнення. Мета, 

завдання та організаційно-структурне забезпечення громадських організацій. Підходи до 

типології громадсько-політичних організацій та рухів. Функції громадсько-політичних 

організацій та рухів. Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. 

Характер та можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична 

практика. Типи лобіювання. Форми політичного лобі. 

НЕ.2.3. Політичні еліти та лідерство 

Сутність політичного елітизму та генеза цього поняття. Класичні теорії еліт. 

Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в структурі 

влади. Системи рекрутування еліт. Політична еліта та демократія. Природа і соціальна 

сутність лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство. Типологія 

політичного лідерства. Класифікація М. Вебера. Соціальна роль та функції політичного 

лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній Україні. 

НЕ.2.4 Політична свідомість та політична культура 
Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична 

свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Структура та підструктура політичної 

свідомості. Політична субкультура. Типи політичної свідомості. Сутність, структура, типи 

політичної культури. Функції політичної культури. Історичні особливості формування 

політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах. 

НЕ.2.5. Політичні ідеології 

Поняття ідеології та класичні уявлення про неї. Функції політичної ідеології. 

Державна ідеологія та політичний ідеал. Рівні політичної ідеології. Основні ідейно-

політичні течії сучасності. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та 

неоконсерватизм. Марксизм та соціал-демократизм. Фашизм та неофашизм. 

Християнсько-демократична ідеологія. Ідеологічні орієнтації українського суспільства. 

Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні 

НЕ.2.6. Політичні конфлікти 
Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та 

теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні 

інтереси та суперечності як об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення конфліктів. 

Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів. 

Учасники та сторони конфлікту. Способи врегулювання та управління політичними 

конфліктами. 

НЕ.2.7. Вибори та виборчі системи 

Поняття виборів. Класифікація та особливості виборів. Функції виборів у 

суспільстві. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи 

виборчих систем. Умови ефективності виборів Проблеми формування виборчої системи 

України. 

Основна література до курсу 
1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.  

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.  

3. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.  

4. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.  

5. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.  

6. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.  

7. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.  

8. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.  

9. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.  

10. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1995.  

11. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.  

12. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.  

13. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997.  

14. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.  

15. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.  



 58 

ФІЛОСОФІЯ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: Філософія є обов‘язковою дисципліною у вузах. 

Цей курс відіграє важливу роль у формуванні наукового світогляду, гуманітарної 

культури й творчого потенціалу спеціаліста. Вивчення філософії сприяє розширенню 

об‘єму знань студентів у результаті знайомства з історичними й найновішими 

філософськими теоріями й концепціями, зверненими до людини, її відношення до 

природи й становища у системі соціальних зв‘язків. Вивчаючи філософію, студенти мають 

змогу більш глибше розуміти інші дисципліни, так як кожна з них має свої філософські 

основи, спирається на філософію як свій світоглядний і методологічний базис. З іншого 

боку конкретні науки стають своєрідним полем для апробації ефективності концепцій. 

Таким чином вивчення філософії передбачає встановлення тісного взаємозв‘язку цього 

курсу з суспільними та спеціальними дисциплінами. 

Завдання вивчення дисципліни : Вивчення курсу ставить перед собою завдання 

сприяти: 

- вивченню основних знань з теорії і історії філософської думки, розкрити багатство 

і різноманітність філософських проблем, напрямків і течій; 

- розумінню основних закономірностей і особливостей розвитку світової 

філософської думки; 

- формуванню навичок об‘єктивної оцінки філософських і наукових шкіл та 

напрямків; 

- формуванню та розвитку культури філософського мислення і світобачення; 

- формуванню цілісного системного уявлення про світ і місце людини у ньому; 

- формуванню навичок об‘єктивної оцінки подій та фактів дійсності; 

- засвоєнню основних визначень і понять філософії; 

- формуванню уміння орієнтуватися у категоріальному науковому апараті, складних 

напрямках філософської думки; 

- формуванню і удосконаленню навичок самостійного аналітичного мислення у 

сфері гуманітарного знання, оволодінню принципами раціонального філософського 

підходу до процесів і тенденцій сучасного інформаційного суспільства; 

- формуванню умінь логічно формулювати, висловлювати й аргументовано 

відстоювати власну точку зору на ту чи ту проблему; 

- оволодінню прийомами ведення дискусії, полеміки, діалогу; 

- ознайомленню з елементами бібліографічної і наукової роботи; 

- формуванню правильної оцінки своїх можливостей і ролі у світі; 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:  

 У результаті вивчення курсу студент має: 

- засвоїти теоретичні уявлення про різноманітні форми людського досвіду і знання, 

природу мислення, співвідношення істини і заблудження, знання і віри, особливості 

функціонування знання у попередні історичні епохи і в сучасному суспільстві, про 

системи релігійних, моральних і інтелектуальних цінностей, їх значення в історії людства 

і в різних культурних традиціях; 

- розуміти роль науки у розвитку цивілізації, співвідношення науки і техніки та 

пов‘язані з ними сучасні соціальні і етичні проблеми, розрізняти історичні типи наукової 

раціональності, знати структуру, форми, методи наукового пізнання в їхньому 

історичному розвитку, сучасні філософські моделі наукового знання; 

- знати важливі сфери гуманітарного й соціально-економічного знання, основні 

наукові школи, напрямки, концепції, роль найновіших технологій у світі сучасної 

культури й у галузі гуманітарних наук; 

- розуміти смисл співвідношення біологічного і соціального у людині, відношення 

людини до природи, суть традиції філософського осмислення історичного процесу, 
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дискусії про характер змін, які відбуваються з людиною і людством на рубежі третього 

тисячоліття; 

- знати і розуміти діалектику формування особистості, її свободи і відповідальності, 

своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду різних історичних епох; 

- мати уявлення про філософські концепції свідомості, проблему несвідомого, про 

роль свідомості і самосвідомості в індивідуальному досвіді, соціальному житті і 

культурній творчості; 

- оволодіти класичними та сучасними методами науково-філософського пізнання – 

дедукцією, індукцією, діалектикою, феноменологією, психоаналізом, герменевтикою 

тощо; 

- осмислювати історичний розвиток суспільства та визначальні тенденції його 

сучасного поступу; 

- оволодіти методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, 

ціннісно-смислового визначення; 

- самоутвердити себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету прав людини в 

сучасному громадянському суспільстві. 

 

МОДУЛЬ 1 

 Філософія як світоглядне самовизначення людини 

НЕ 1.1. Філософія в структурі світоглядного самовизначення людини 

Лекція 1: Світогляд як духовно практичний феномен 

1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. 

2. Поняття світогляду, його структура, предмет та функції. 

3. Історичні пити світогляду. 

4. Основні світоглядні проблеми. 

Семінарське заняття 1: Основні соціокультурні передумови виникнення і розвитку 

філософії 

1. Поняття „філософія‖. 

2. Основні питання й проблема філософії. Особливості її предмета. 

3. Передумови виникнення філософії. 

4. Основні джерела виникнення філософії. 

5. Соціокультурні умови становлення філософії. 

Самостійна робота 1: Світогляд як вища форма людської самосвідомості  

1. Світогляд як вища форма людської самосвідомості. 

2. Особливості світоглядного освоєння дійсності. 

3. Типологія світогляду (види світогляду). 

Лекція 2: Світоглядний зміст і специфіка філософського знання 

1. Специфіка філософського знання. 

2. Призначення філософії. 

3. Розділи та дисципліни філософії. 

4. Філософські методи. 

Семінарське заняття 2: Основні функції та роль філософії в житті людини  

1. Роль філософії у житті суспільства й особистості. 

2. Функції філософії. 

3. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. 

Самостійна робота 2: Світоглядний зміст і специфіка філософського знання  

1. Філософія як раціонально-теоретична свідомість. 

2. Соціальні умови формування філософії. 

3. Проблема науковості філософії. 

НЕ 1.2. Історія філософії як історія розв‘язання смисложиттєвих проблем 

Лекція 3: Методологічні проблеми історії філософії. Основні ідеї і поняття давньосхідної 

філософії 
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1. Історія філософії та філософія історії. 

2. Предмет історії філософії. 

3. Східний та західний типи культури та філософствування. 

4. Виникнення перших філософських ідей та зародження філософії. 

6. Своєрідність давньоіндійської філософії. Буддизм, джайнізм. 

7. Філософія стародавнього Китаю. Конфуціанство і даосизм. 

Семінарське заняття 3: Антропоцентризм  і космоцентризм античної філософії 

1. Умови формування та загальні риси філософії Давньої Греції. 

2. Натурфілософські ідеї давньогрецької філософії (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен, 

Піфагор, Геракліт). 

3. Вчення про буття (Парменід, Зенон, Емпедокл, Анаксагор, Левкіп, Демокріт). 

4. Антропологічний поворот у філософії (софісти, Сократ). 

5. Об‘єктивний ідеалізм Платона. Проект ідеальної держави. 

6. Аристотелівська метафізика – вершина давньогрецької філософії. 

7. Філософія елліністичного періоду (стоїцизм – Епіктет, Марк Аврелій, Плутарх, Сенека, 

Цицерон, епікуреїзм –  Епікур, скептицизм – Піррон, Секст Емпірик, неоплатонізм – 

Плотін, Порфирій, Прокл, Ямвліх). 

Самостійна робота 3: Теоцентризм середньовічної філософії 

1. Релігійний характер середньовічного світогляду і філософії. 

2. Рання християнська філософія (апологетика – Юстин Мученик, Квінт Тертулліан, 

патристика – Григорій Богослов, Василій Великий, Григорій Нісський, Аврелій Августин) 

3. Філософське вчення Августина Блаженного. 

4. Схоластика – І.Еріугена, А.Кентерберійський, Росцелін, П.Абеляр, Д.Скот, У.Оккам. 

     Тома Аквінський – систематизатор середньовічної філософії. 

Лекція 4: Природне самоутвердження людини у філософії Відродження  

1. Ідейний зміст світогляду Ренесансу та особливості італійського Відродження (Л. да 

Вінчі, Д.Аліґ‘єрі, Ф.Петрарка, Дж.Бокаччо, Е.Ротердамський, М.Кузанський, 

М.Макіавеллі, Т.Мор, Л.Альберті, Л.Балла, М.Фічіно і П.Мірандоллі). 

2. Північне Відродження та ідеологія Реформації (М.Лютер, У.Цвінглі, Ж.Кальвін і 

Т.Мюнцер). 

3. Пантеїзм як специфічна риса філософії Відродження (М.Кузанський, М.Коперник, 

Дж.Бруно). 

Семінарське заняття 4: Філософські ідеї епохи Нового часу та Просвітництва 

1. Філософія Нового часу та її головні риси. 

2. Розробка методу наукового дослідження у філософії XVII століття (Ф.Бекон, Р.Декарт, 

Т.Гоббс, Б.Спіноза, Б.Паскаль). 

3. Філософія Г.Ляйбніца. 

4. Соціально-історичні передумови ідеології Просвітництва  

5. Раціоналізм епохи Просвітництва і метафізичний матеріалізм XVIIIстоліття 

(Дж.Толанд, Ф.Вольтер, Ж-Ж.Руссо, Д.Дідро, Ж.Ламетрі, Монтескье, К.Гельвецій, 

П.Гольбах, Кондорсе, М.Монтень). 

6. Еволюція британського емпіризму кінця ХVІІ - середини XVIII століття (Д.Локк, 

Д.Берклі, Д.Юм). 

Самостійна робота 4: Діяльна людина і діяльний дух у німецькій філософії XVIII- 

XIX ст. 

1. Особливості та значення німецької класичної філософії. 

2. ―Критика чистого розуму‖ І.Канта. Вчення про апріорні форми знання. 

3. Моральна філософія І.Канта. Суть категоричного імперативу. 

4. Філософські системи Й.Фіхте і Ф.Шеллінга. 

5. Філософія абсолютної ідеї Г.Геґеля (―Феноменологія духу‖). 

6. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. 

7. Марксистська філософія. 
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Лекція 5: Основні ідеї, школи і напрями у філософії XX ст.: філософські течії 

раціоналістичного напряму 

1. Виникнення сучасної філософії та її особливості. 

2. Позитивізм („перша хвиля‖ – О.Конт, Дж.Мілль, Г.Спенсер). 

3. Махізм і емпіріокритицизм («друга хвиля» позитивізму – Е.Мах, Р.Авенаріус) 

4. Конвенціоналізм (А.Пуанкаре, Е.Леруа). 

5. Неопозитивізм і аналітична філософія (Віденський гурток: М.Шлік, Р.Карнап, Ф.Франк, 

ранній Вітгенштайн, Г.Фреге, Б.Рассел; Б.Рассел, Д.Муром, Л.Вітгенштайн, Г.Райл, 

Дж.Остін). 

7. „Критичний раціоналізм‖(К.Поппер). 

8. Постпозитивізм (Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейєрабенд, С.Тулмін). 

9. Структуралізм та постструктуралізм. 

Семінарське заняття 5: Основні ідеї,  школи і напрями у філософії XX ст.: 

Філософські течії ірраціоналістиного напряму 

1. Ірраціоналізм у сучасній філософії (С.К‘єркегор, А.Шопенгауер). 

2. «Філософія життя» (Ф.Ніцше, А.Бергсон). 

3. Феноменологія, герменевтика (Е.Гуссерль, Ф.Брентано; Ф.Шлейєрмахер, В.Дільтей, 

Х.Г.Гадамер, П.Рікер). 

4. Екзистенційна філософія (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю, Г.Марсель, 

М.Мерло-Понті, С. де Бовуар, Х.Ортега-і-Гасет, Н.Аббаньяно, Л.Сенгор). 

5. Філософська антропологія (М.Шелер, Г.Плеснер, А.Гелен, Е.Ротхакер, 

Н.Е.Хенгстенберг, О.Д.Больнов). 

6. Персоналізм (П.П.Боун, Р.Т.Флюеллінг, З.Ш.Брайтмен, М.У.Калкінс, X.У.Керр, 

В.Штерн, Муньє, Ж.Лакруа). 

7. Прагматизм (Ч.Пірс, В.Джемс, Д.Дьюї). 

8. Психоаналітична філософія: фрейдизм та неофрейдизм (3.Фрейд, К.Юнг; А.Адлер, 

В.Райх, Г.Салліван, К.Хорні, Р.Мей, Е.Фромм). 

9. Еволюція релігійної філософії у ХХ ст.: 

- неотомізм (Е.Жільсон, Ж.Марітен, Е.Корет, Ю.М.Бохенський, К.Ранер, Ф.Ван-

Станберген, К.Войтила); 

- тейярдизм:  П'єр Тейяр де Шардена; - „теології визволення‖: Г.Гуттьєрес, Л.Бофф, 

К.Бофф, Х.Ассман;  

- „теологія кризи‖: К.Варт, Р.Нібур, Н.Тілліх; Р.Бультман, Д.Бонхьоффер). 

Самостійна робота 5: Особливості української філософської думки 

1. Загальна характеристика розвитку філософської думки в Україні. 

2. Основні періоди розвитку філософії в Україні: 

- перший період: Київської Русі – з ХІ до середини ХІV ст. (Іоан Златоуст, Григорій 

Нісський, Василій Великий, Григорій Богослов, Єфрем Сірін, Іоан Лествичник, Іоан Дама 

скін); 

- другий період: часи козаччини (період бароко) – ХVІ – ХVІІІ ст. (Г.С.Сковорода, 

С.Яворський, Ф.Прокопович); діяльність Києво-Могилянської академії (Г.Смотрицький, 

М.Смотрицький, С.Зізаній, І.Вишенський, Г.Крітський, М.Козачинський, С.Кулябка, 

І.Гізель, Г.Щербацький); 

- третій період: період романтизму (розвиток академічної філософії) – ХІХ – початок ХХ 

ст. (М.Гоголь, П.Куліш, Т.Шевченко, М.Костомаров, П.Юркевич, Д.Донцов, 

М.Драгоманов, І.Франко, С.Гогоцький, О.Новицький, П.Юркевич, М.Бердяев, Л.Шестов, 

В.Зінківський, О.Потебня, Б.Кістяківський, В.Вернадський, М.Грушевський, 

В.Винниченко).  

3. Місце Г.С.Сковороди в українській і світовій філософії. 

4. „Філософія серця‖ П.Юркевича. 
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5. Філософські думки в українській діаспорі (Д.Донцов, В.Липинський, 

Д.Чижевський.) 

МОДУЛЬ 2 

 Розділи філософії 

НЕ 2.1. Онтологія як філософське вчення про буття 

Лекція 6: Екзистенційно-онтологічна визначеність філософського розуміння буття  

1. Проблема буття в історії філософії. 

2. Основні категорії онтології: 

- субстанція; 

- концепції інтерпретації категорії „субстанція‖; 

- кількість субстанцій (монізм, дуалізм, пантеїзм); 

- простір і час; 

- причинність; 

- буття. 

3. Розмаїтість структурних рівнів буття. 

Семінарське заняття 6: Онтологічно-смислова спрямованість та ієрархічність буття 

1. Рух як сутність буття. 

2. Рух і розвиток. Проблема прогресу. Основні моделі розвитку: еволюційна модель, 

емерджентизм, модель „всесвітнього вдосконалення‖. 

3. Простір і час як найзагальніші характеристики буття. 

4. Основні концепції тлумачення простору і часу. 

5. Моделі єдності світу (міфопоетична, речовинно-субстратна, функціональна 

(номологічна), генетична, субстанційні). 

6. Діалектика, її основні принципи, закони і категорії: 

- категорії діалектики; 

- поняття закону; 

- закон заперечення заперечення; 

- закон переходу кількісних змін у якісні; 

- закон взаємодії протилежностей; 

- принципи діалектики. 

Самостійна робота 6: Людська історія як момент універсально-космічного буття  

1. Специфіка існування людини. 

2. Біологічне і соціальне в людині. 

3. Сенс людського існування. 

4. Проблема людської свободи. 

5. Проблема смислу історії та людської історії. 

НЕ 2.2. Свідомість як спосіб існування і відтворення буття 

Лекція 7: Свідомість і самосвідомість як результат еволюції світу і людини.  

Основні чинники формування свідомості і самосвідомості людини 

1. Поняття „свідомість‖. 

2. Основні властивості свідомості. 

3. Структура свідомості. 

4. Основні функції свідомості. 

5. Сучасні концепції походження свідомості. 

6. Основні чинники формування свідомості та самосвідомості людини. 

7. Природничо-біологічні передумови свідомості. 

8. Соціально-практична сутність свідомості. 

Семінарське заняття 7: Свідоме і несвідоме в структурі духовно-активного освоєння 

реальності 

1. Філософія і наука про свідомість, її структуру та функції. 

2. Рівні свідомості. 

3. Свідоме і несвідоме. 
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4. Феномен надсвідомого. 

5. Етапи становлення самосвідомості. 

6. Індивідуальна і суспільна свідомість. Структура суспільної свідомості 

Самостійна робота 7: Свідомість і мова 

1. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова. 

2. Мовно-символічна система як засіб вираження свідомості. 

3. Функції мови. 

НЕ 2.3. Теорія пізнання і наука 

Лекція 8: Теорія пізнання як філософське вчення про спосіб, методи й можливості 

пізнання 

1. Предмет і основні проблеми теорії пізнання. 

2. Суб‘єкт і об‘єкт пізнання. 

3. Істина у теорії пізнання. Проблема універсальних критеріїв істини. 

4. Концепції істини в історії філософії. 

Семінарське заняття 8: Раціональні та позараціональні засоби пізнання й вираження 

істини 

1. Специфіка наукового пізнання. 

2. Єдність чуттєвого та раціонального у пізнанні. 

3. Види, рівні, форми пізнання. 

4. Методологія наукового пізнання 

Самостійна робота 8: Філософська інтерпретація основних напрямів формування 

систематизованого знання 

1. Сутність, загальна динаміка і основні характеристики знання. 

2. Види, рівні, форми знання. 

3. Місце і значення теорії пізнання у філософії та людській культурі. 

НЕ 2.4. Філософія історії 

Лекція 9: Філософське осмислення історії та її сенсу  

1. Філософія історії: поняття і предмет. 

2. Розуміння історії Г.Гегелем. 

3. Філософське розуміння історії. 

4. Проблема смислу історії. 

5. Ототожнення філософії історії з соціологією. 

Самостійна робота 9: Проблема спрямованості та єдності історичного процесу. 

Проблема історичного прогресу 

1. Проблема спрямованості та єдності історичного процесу. 

2. Лінійні концепції історії (ХVІІІ-ХІХ ст. - Г.Гегель, К.Маркс, Г.Лейбніц, І.Кант, 

Жан.Кондорсе, Г.Гердер, О.Конт; ХХ ст. – Р.Арон, О.Тоффлер, Д.Белл). 

2. Циклічні концепції історії (ХVІІ ст. – Дж.Віко; ХІХ ст. – М.Данилевський, О.Шпенглер, 

А.Тойнбі). 

4. Проблема історичного прогресу. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. У сучасному світі поступово відбувається перехід 

від індустріального, постіндустріального типів суспільств до - інформаційного 

суспільства. Складність і різноманітність сучасної міжнародної інформації, її джерел, 

експоненційне зростання обсягів самої інформації потребує від фахівців-міжнародників 

навичок вибору адекватних методик аналізу сучасних міжнародних інформаційних 

матеріалів і вміння самостійно вирішувати інформаційні завдання професійної діяльності. 

Незважаючи на інтерес до сучасних проблем міжнародної інформації, нові 

методики аналізу міжнародної інформації, нові аспекти розвитку міжнародної 

інформаційної спільноти не систематизовані достатньою мірою. Мета та завдання 

дисципліни «Сучасні інформаційні системи і технології» - ознайомити студентів із 

становленням і сучасним розвитком поширення інформації у світі, а також із системою її 

використання; висвітлити еволюцію ставлення міжнародних організацій до проблем 

інформації і комунікації, нові економічні і правові аспекти; навчити студентів визначати 

зміни в міжнародних інформаційних структурах і процесах поширення інформації. 

В результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

повинні знати визначення системи інформації на загальносвітовому рівні, її значення для 

розвитку політичних процесів; розуміти сучасні тенденції та актуальні проблеми 

міжнародної комунікації та інформації; розуміти зміст основних положень права особи на 

інформацію, використання новітніх технологій;навчитися застосовувати здобуті знання на 

практиці; засвоїти зміст основних понять міжнародної інформації інформація та 

інформаційно-аналітичного забезпечення, роль міжнародної комунікації в системі 

міжнародних відносин; зміст основних положень інформаційної безпеки; зміст 

зовнішньополітичних комунікацій у міжнародному співробтництві, мету діяльності 

міжнародних організацій у галузі комунікацій; зміст основних положень міжнародного 

інформаційного права, методологію імеджелогії; знати основні сучасні концепції 

інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, методологію 

інформаційно-аналітичної діяльності, конкретні методики та методи обробки 

інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів, знати основи організації та 

функціонування інформаційно-аналітичних структур, роль і місце України в міжнародних 

інформаційних відносинах, структурні, функціональні та аналітичні моделі міжнародних 

інформаційних відносин. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності, 

використовувати на практиці методики і методи обробки інформаційних потоків при 

підготовці аналітичних досліджень, розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин 

для дослідження конкретних міжнародних ситуацій. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

Змістовий модуль 1 

«Теоретичні основи функціонування інформаційних систем і технологій» 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Сучасні інформаційні системи і технології. 

Етапи розвитку інформаційних технологій. Інформаційна криза. Поняття 

інформації. Види інформації. Кількість інформації.  

НЕ 1.2. Сучасні інформаційні системи і технології. 

Поняття інформації. Основні види міжнародних інформаційних технологій. 

Організаційна структура інформаційних технологій. Інформаційні ресурси. 

НЕ 1.3. Інформаційне суспільство. 

Перші спроби визначити поняття ―інформаційне суспільство‖. Причини 

становлення інформаційного суспільства. Етапи становлення інформаційного суспільства. 
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НЕ 1.4. Сучасне інформаційне суспільство. 

Поняття інформаційного суспільства. Поняття комунікації. Інформаційно-

комунікативна природа сучасного суспільства. 

 НЕ 1.5. Інформаційні процеси. 
Поняття і структура інформаційного процесу. Процес збору інформації. Процес 

передачі інформації. 

НЕ 1.6. Інформаційні процеси. 

Процес обробки інформації. Процес накопичення інформації. Інформаційний 

процес представлення знань. 

НЕ 1.7. Правові основи у галузі інформсистем і технологій. 

Система міжнародного інформаційного права. Загальні принципи і спеціальні 

положення. Міжнародна політика регулювання інформаційних потоків. Міжнародні 

договори і угоди в галузі інформації та комунікації. 

НЕ 1.8. Правові основи у галузі інформсистем і технологій. 

Інформаційне право великих розвинутих країн. Конституційно-правові аспекти у 

галузі функціонування інформсистем і технологій в Україні. 

 

Змістовий модуль 2 

«Інформаційні системи та мережі» 

 

НЕ 2.1. Інформаційні системи та мережі. 

Основні поняття інформаційної системи. Рівні інформаційних систем. Властивості, 

класифікація, структура інформаційних систем. 

НЕ 2.2. Інформаційні системи та мережі. 

Комп‘ютерні інформаційні мережі. Національні, європейські і світові системи і 

мережі. 

НЕ 2.3. Інформаційно-пошукові системи. 

Види  та засоби реалізації інформаційного пошуку. Особливості пошуку інформації 

в каталогах за заданою тематикою в багатомовних пошукових системах . 

НЕ 2.4.  Інформаційно-пошукові системи. 

Стратегії пошуку. Ефективність інформаційного пошуку 

 НЕ 2.5. Новітні технології обміну інформацією в Інтернет. 
Інформаційні ресурси мережі Інтернет.  Мережеві новини. Списки розсилання. 

НЕ 2.6. Сервіси мережі Інтернет. 

Системи  передавання інформації. Системи електронної пошти. Відеоконференції. 

НЕ 2.7. Електронні бази даних: бібліотеки, архіви. 

Досвід створення електронних баз даних. Цілі створення електронної бібліотеки та 

функціональні вимоги. Правові питання створення електронних бібліотек.  

НЕ 2.8. Електронні бази даних: бібліотеки, архіви. 

Доступ до бази даних електронної бібліотеки. Міжнародні бібліотечні 

інформаційні системи. 

Основна література до курсу: 

1. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Підручник /За ред. проф. 

Гондюла В.П. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. 

2. Законодавство України про інформацію. – К., 1998. – С.7-23. 

3. Гондюл В.П. Нові інформаційні технології у підготовці фахівців-міжнародників 

/Праці міжнародного симпозіуму з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в 

розвиток комп‘ютерних технологій "Комп‘ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє". 

– К.: 1998. – С. 385-387. 

4. Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації. - 

К., 1996. 

5. Макаренко Є.А. Європейське інформаційне право. - К., 2001. 
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КРАЇНОЗНАВСТВО 

324 год. (9 кредитів) 

 

Постійні динамічні суспільно-культурні, соціально-економічні та політичні зміни і 

перетворення протягом усієї історії людства в різних регіонах планети сприяли як 

занепаду, так і появі на світовій арені нових країн в яких проживають десятки 

найрізноманітніших соціально-етнічних спільностей, народностей та націй.  Щоб 

правильно оцінювати сучасні міжнародні події та процеси і розуміти світ, у якому ми 

живемо, необхідно мати достатньо інформації про країни, які оточують нас: їх 

розташування, природні ресурси, розміщення населення, соціально-економічні, політичні 

та суспільно-культурні особливості. Країнознавство, як комплексна дисципліна, й дає ці 

знання. 

Мета і завдання викладання дисципліни полягають у формуванні в студентів 

уявлень та знань про історичне, політичне, економічне, суспільно-культурне становище 

провідних країн світового співтовариства, через комплексне, ширше за своїм змістом, 

вивчення окремих країн шляхом систематизації та узагальнення різнорідних даних про їх 

природу, населення, господарство, соціальну сферу та культуру.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати - класифікацію та 

типологізацію країн, регіональний поділ світу, історичний розвиток країн та особливості 

культури, форму правління та державного устрою країн, основні напрями економічного й 

політичного розвитку провідних країн світу. Уміти - досліджувати, систематизувати, 

аналізувати й узагальнювати зібрані дані про географічне положення країн, природу, 

культурно-історичні особливості народонаселення, політичний устрій та провідні 

економічні галузі світових держав та країн регіону, особливо тих з них, що безпосередньо 

впливають на внутрішню і зовнішню політику України,  

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирьма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № І 

КРАЇНОЗНАВЧА  ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

НЕ № 1.1 / ТЕМА № 1. ВСТУП ДО КУРСУ 

Країнознавство як наука. Об‘єкт, предмет та завдання курсу. Основні поняття та 

категорії. Просторово-територіальна організація держав світу. Структура сучасного 

світового порядку (політичний, економічний та суспільно-культурний розвиток країн 

світу). Регіональний поділ світу Методи та джерельна база країнознавчих досліджень. 

НЕ 1.2 / ТЕМА № 2. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
Загальні відомості. Територіальні особливості острівного положення. Періоди та 

етапи історичного розвитку. Колоніальні володіння. Особливості суспільно-політичної 

системи Великобританії. Культурне надбання Великобританії.  

НЕ 1.3 / ТЕМА № 3. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА 
Загальні відомості. Періоди та етапи історичного розвитку німецьких земель. 

Територіально-адміністративний устрій. Зміст німецького федералізму. Суспільно-

психологічний стан німецького суспільства після ІІ світової війни. Об‘єднання ФРН з 

НДР. 

НЕ 1.4 / ТЕМА № 4. ІТАЛІЯ. ВАТИКАН 

Загальні відомості. Основні етапи історичного розвитку Італії. Адміністративно-

територіальний устрій. Система формування та функціонування державної влади, питання 

корупції. Країнознавчий огляд Ватикану. 

НЕ 1.5 / ТЕМА № 5. РЕСПУБЛІКА ФРАНЦІЯ 

Загальний огляд країни. Періоди та етапи історичного розвитку країни. Зміст і 

значення революцій у Франції. Територіально-адміністративний устрій країни. Засади та 
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структура державної влади. Французький внесок у світову культурну спадщину. 

НЕ 1.6 / ТЕМА № 6. ІСПАНІЯ 

Загальні відомості. Періоди та етапи історичного розвитку. Державний устрій і 

форма правління. Іспанський внесок у світову культурну спадщину. 

НЕ 1.7/ ТЕМА № 7. РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА 

Загальний огляд країни. Періоди та етапи історичного розвитку Речі Посполитої. 

Сучасний державний політико-економічний устрій країни. Польсько-Українські 

відносини в історичній традиції та сучасності. 

НЕ 1.8 / ТЕМА № 8. РУМУНІЯ 

Загальні відомості. Географічні особливості та природне середовище Румунії. 

Періоди та етапи історичного розвитку країни. Особливості економічного розвитку 

Румунії. 

МОДУЛЬ № ІІ 

КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД ЄВРАЗІЙСЬКИХ КРАЇН  

 

НЕ 2.1 / ТЕМА № 1. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Загальні відомості про федерацію. Основні етапи історичного розвитку. 

Адміністративно територіальний устрій, федеративні принципи побудови країни. 

Державний устрій. Політико-партійний розвиток. Етнонаціональна структура російського 

суспільства. Національні та регіональні конфлікти. Російсько-Українські відносини в 

історичній традиції та сучасності. 

НЕ 2.2 / ТЕМА № 2. ООБЛИВОСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ТУРЕЧЧИНИ 

Загальні відомості про Туреччину. Основні етапи історичного розвитку. 

Адміністративно територіальний устрій, принципи побудови країни. Державний устрій. 

Політико партійний розвиток. Етнонаціональна структура турецького суспільства. 

Національні та регіональні конфлікти. Турецько-Українські відносини в історичній 

традиції та сучасності. 

НЕ 2.3 / КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН АЗІЙСЬКОГО 

РЕГІОНУ 

ТЕМА № 3. КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

Загальні відомості та географічна характеристика Азійського регіону. Країнознавчий 

огляд Киргизстану. Історико-географічний та сучасний політико-економічний розвиток 

Туркменістану. Країнознавчий огляд Таджикистану. Історико-географічний та сучасний 

політико-економічний розвиток Узбекистану. 

НЕ 2.4 / ТЕМА № 4. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН 

ЗАКАВКАЗЗЯ 

Країнознавчий огляд Грузії. Країнознавчий огляд Вірменії. Країнознавчий огляд 

Азербайджану. 

НЕ 2.5 / ТЕМА № 5. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН 

СЕРЕДНЬОГО СХОДУ 

Афганістан на шляху до відновлення Іран у пошуках шляхів подолання міжнародної 

ізоляції Країнознавчий огляд Пакистану. 

НЕ 2.6 / ТЕМА № 6. КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД КРАЇН БЛИЗЬКОСХІДНОГО 

РЕГІОНУ 

Країнознавчий огляд Ізраїлю. Країнознавчий огляд Сирії. Країнознавчий огляд Іраку. 

Країнознавчий огляд Саудівської Аравії. Країнознавчий огляд ОАЄ. 

НЕ 2.7 / ТЕМА №7. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН 

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 

Країнознавчий огляд Індії. Країнознавчий огляд Таїланду. Країнознавчий огляд 

Індонезії. 

НЕ 2.8 / ТЕМА № 18. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СХІДНОЇ 
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АЗІЇ 
Країнознавчий огляд Китаю. Країнознавчий огляд Японії. Проблема співіснування 2-

х Корей. 

МОДУЛЬ № ІІІ 

КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН 

 

НЕ 3.1 / ТЕМА № 19. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНО-

АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН 

Регіональний поділ Африки. Єгипет між Європою, Азією та Африкою.  

Країнознавчий огляд Лівії. Країнознавчий огляд Алжиру. Країнознавчий огляд Марокко 

НЕ 3.2 / ТЕМА № 20. КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЗАХІДНОЇ ТА 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ АФРИКИ 

Країнознавчий огляд Ліберії. Країнознавчий огляд Нігерії. Країнознавчий огляд 

Демократичної Республіки Конго. Країнознавчий огляд Центральноафриканської 

Республіки. 

НЕ 3.3 / ТЕМА № 21. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН 

СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ 

Країнознавчий огляд Ефіопії. Країнознавчий огляд Кенії Країнознавчий огляд 

Судану. Південноафриканська Республіка: проблеми побудови багато расового 

суспільства. 

НЕ 3.4 МОДУЛЬНА РОБОТА 

 

МОДУЛЬ № ІV 

КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 

НЕ 4.1 / ТЕМА № 22. КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН 

Регіональний поділ країни Центральної та Південної Америки. Мексика земля 

ацтеків і майя. Країнознавча характеристика країн. 

НЕ 4.2 / ТЕМА № 23. КРАЇНОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД 

ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН 
Країнознавчий огляд Лаплатських країн (Аргентина, Бразилія, Парагвай Уругвай). 

Країнознавча характеристика Антських країн (Болівія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, 

Перу, Чилі). 

НЕ 4.3 МОДУЛЬНА РОБОТА 

 

 Основна література до курсу: 

1. Атлас світу. – ДНВП „Картографія‖, 2002. – 192 с.  

2. Африка: Взаимодействие культур. – М., 1989. 

3. Весь мир: Страны. Флаги. Гербы (Энциклопедический справочник). – Мн.: 1999, – 

704с.  

4. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г. та ін. Міжнародні відносини та зовнішня політика: 

1980-2000. – К.: Либідь, 2001. – 384 с. 

5. Государственный строй Китайской народной республики. – М., 1988. 

6. История США в 4 х тт. – М., – 1987. 

7. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. — 2-е вид. - Чернівці : 

Книги-ХХІ, 2006. – 424 с. 

8. Ігнатьєв П.М. Країнознавсво. Країни Азії: Навч. посіб. – Чернівці: Книги – ХХІ, 

2004. - 384 с. 

9. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с. 

10. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение. – М., Смоленск 1998. 

11. Машбиц Я. Г. Основи страноведения. – М.: Просвещение, 1999. – 268 с. 
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12. Мироненко Н. С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособие для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 

13. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: Учебник для студ. Высш. учеб. 

заведений: в 3 ч. /Под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001.  

14. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. К.: НВП „Картографія‖, – 1998. – 383 

с.  

15. Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 1997. – 464 с.  

16. Сайти урядових установ, МЗС, посольств, інформаційних агенцій, ЗМІ, довідково-

інформаційньх порталів. 

17. Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории. – М., 1986. 

18. Страны мира: Полный универсальный информационный справочник. М.: – 2001, – 

720 с.  

19. Сухарев В.А. Сухарев М.В. Психология народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. – 400 

с.  

20. Шило В. А Е. Кризис канадского федерализма // США, Канада: экономика, 

политика, идеология. – 1999. – №3-4 – С.114-131.  

21. Энциклопедичный справочник: Все страны мира. – М.: Вече, 2001. – 625с.  

22. Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001. – 366 с. 
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ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: навчальна дисципліна «Дипломатична та 

консульська служба» має за мету ознайомити студентів відділення міжнародних 

економічних відносин з основними характеристиками, особливостями та організацією 

сучасної дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних країн, також 

розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах 

у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної 

діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави. 

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності дипломатичних служб різних 

країн; засвоювати історичний вітчизняний і зарубіжний досвід організації і 

функціонування дипломатичної служби, адаптувати кращий світовий досвід до умов 

сучасної України; розвивати практичні навички з вирішення політико - управлінських, 

організаційно-правових, інформаційно- аналітичних, кадрових та інших завдань в 

рамках професійного забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин щодо 

реалізації зовнішньополітичних інтересів України; здійснювати аналіз дипломатичної 

діяльності акторів міжнародних в процесі дво- та  багатосторонніх дипломатії. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО ТА ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА» 

 

НЕ 1.1. Вступ. Поняття дипломатії і дипломатичного права 

Поняття, зміст та основні ознаки дипломатії. Основні етапи становлення та 

розвитку дипломатії. Кодифікація дипломатичного права. 

НЕ 1.2. Основні історичні етапи української дипломатії 

Особливості переговорних стилів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 

Дипломатія    Галицько-Волинського    князівства. Причини    занепаду    української 

дипломатичної школи в литовсько-польський період. Дипломатія     Запорозької     Січі.     

Характеристика    дипломатичної    діяльності     Б. Хмельницького. Початок XX ст. та 

його вплив на відродження української дипломатії. Дипломатична практика Гетьманату. 

Розвиток української дипломатії по Другій світовій війні (1945 - 1980-і pp.). Діяльність 

України в ООН. Становлення української дипломатичної та консульської служби 

наприкінці 90-х pp. XX – поч. XXI ст. 

НЕ 1.3. Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва - 

міжнародно-правові питання організації та діяльності 

Відкриття дипломатичного представництва. Дипломатичне представництво, його 

структура. Види дипломатичних представництв. Основні класи глав представництв. 

Призначення глави дипломатичного представнитцва. Агреман. Початок вступу глави 

дипломатичного представництва на посаду. Вірчі грамоти. 

НЕ 1.4. Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення 

Основні етапи розвитку дипломатичних функцій. Основні дипломатичні функції. 

Представництво інтересів третьої держави та її громадян. Підстави припинення 

дипломатичних відносин. Припинення    функцій    глави    і    членів    персоналу    

дипломатичного представництва. 

НЕ 1.5. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин 

Вищі законодавчі органи держави - найважливіші державні органи у сфері 

зовнішніх зносин. Глава держави як центральний орган зовнішніх зносин держави. 
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Повноваження глави уряду та уряду в цілому в здійсненні зовнішніх зносин держави. Роль   

відомств   закордонних   справ   в   реалізації   зовнішньополітичної діяльності держави. 

Міністерства та відомства, які приймають участь у здійсненні зовнішніх зносин держави. 

НЕ 1.6. Дипломатичні привілеї та імунітети 

Становлення та розвиток дипломатичних привілеїв та імунітетів. Класифікація 

дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу. 

Недоторканість приміщень: поняття, зміст, межі застосування. Недоторканість архівів, 

документів, кореспонденції. Свобода зносин з акредитуючою державою. Імунітет 

дипломатичної пошти. Статус дипломатичного кур'єра. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО. ПРАВО СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ» 

 

НЕ 2.1. Право спеціальних місій 

Поняття та основні етапи розвитку інституту спеціальних місій. Привілеї та 

імунітети спеціальних місій. Міжнародно-правові основи організації та діяльності 

спеціальних місій. 

НЕ 2.2. Дипломатична діяльність і дипломатичне право в міжнародних 

організаціях 

Поняття та особливості дипломатичного права міжнародних організацій. Делегації 

до органів і на конференції міжнародних організацій. Постійні місії спостерігачів у 

міжнародних організаціях. 

НЕ 2.3. Консульська служба і консульське право 

Становлення і розвиток консульської служби і консульського права. Поняття і 

джерела консульського права. Встановлення консульських відносин і заснування 

консульств. Припинення консульських відносин. Екзекватура. Консульський патент. 

Консульський округ. Функції консульських установ і засоби їх здійснення. Правовий 

статус почесних консулів. Консульська легалізація. 

НЕ 2.4. Консульські привілеї та імунітети 

Становлення та розвиток консульських привілеїв та імунітетів. Класифікація 

консульських привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети консульського персоналу. 

Недоторканість приміщень: поняття, зміст, межі застосування. Недоторканість архівів, 

документів, кореспонденції.  

НЕ 2.5. Старшинство в дипломатичному корпусі 

Дипломатичне старшинство – основа дипломатичного протоколу. Класи і ранги 

дипломатичних працівників. Дипломатичний етикет. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та  консульської служби. - К, 1998. 

2. Гуменюк Б.І., Щерб  О.В. Сучасна  дипломатична  служба. - К.,2001. 

3. Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у 

постатях. - К, 2001. 

4. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і 

форми роботи.-К.,2001. 

5. Українська  дипломатична  енциклопедія. У 2-х томах. - К, 2004. 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

(54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Діяльність України на міжнародній арені 

здійснюється шляхом двосторонніх відносин з зарубіжними державами, а також 

багатосторонніх стосунків через участь в міжнародних організаціях. Останнє особливо 

важливе,  якщо мати на увазі, що молодій Українській державі доводиться формувати своє 

становлення як суб‘єкта міжнародних відносин у надзвичайно складній міжнародній 

ситуації та в умовах системної політичної кризи всередині країни. Це й обумовлює 

потребу вивчення курсу студентами, які набувають фах міжнародника. 

У результаті вивчення курсу студенти-міжнародники повинні набути 

належних компетенцій, а саме: 

засвоїти знання основних напрямів зовнішньої політики України; ознайомитись з 

історією створення, характером функціонування міжнародних організацій, їх 

класифікацією; засвоїти знання про основні міжнародні міждержавні організації, в тому 

числі про ООН, СОТ, ЮНЕСКО та ін.; оволодіти знаннями про участь України в 

діяльності провідних міжнародних організацій та про співпрацю з організаціями, до яких 

вона не належить (Євросоюз, НАТО). 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1 Вступне заняття.  

Зростання ролі міжнародних організацій в сучасному світі. Предмет і завдання 

курсу. Огляд джерел та літератури. 

НЕ 1.2. Історія виникнення міжнародних організацій.  

Основні етапи розвитку міжнародних організацій. Сучасний стан розвитку 

міжнародних організацій. Критерії визначення приналежності до МО. 

НЕ 1.3. Класифікація міжнародних організацій.  

Критерії класифікації. Міжнародні міжурядові та неурядові організації. 

Наднаціональні організації. Основні типи МО. 

НЕ 1.4. Механізм функціонування міжнародних організацій. 

Право міжнародних організацій. Прийняття рішень  в МО. Міжнародні службовці. 

НЕ 1.5. Міжнародні організації ХХ ст. Ліга Націй. 

Досвід перших міжнародних організацій. Створення Ліги Націй, її структура. 

Основні напрями і етапи діяльності Ліги Націй. 

НЕ 1.6. ООН і основи її функціонування.  

Утворення ООН. Структура і основні органи ООН. Україна і ООН. 

НЕ 1.7. Роль ООН у світовій політиці. 

Роль ООН в міжнародному розвитку, в розв‘язанні проблем війни і миру. ООН і її 

місце у світовому економічному і соціальному розвитку. ООН і проблеми охорони 

навколишнього середовища. Основи ефективності діяльності ООН. Проблеми 

реформування ООН. 

НЕ 1.8. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика. 

Загальна класифікація спеціалізованих установ. Проблема координації діяльності 

спеціалізованих установ. Представництво держав у спеціалізованих установах. Україна в 

їх діяльності. 

НЕ 1.9. Економічні спеціалізовані установи ООН. 

 Зростання міжнародного економічного співробітництва. Місце і роль в ньому 

спецустанов ООН. Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО). Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

НЕ 1.10. Фінансові спеціалізовані установи ООН. 

Світовий банк. Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна асоціація розвитку. 

Міжнародний валютний фонд. 
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НЕ 1.11. ЮНЕСКО. 

Цілі і головні напрями діяльності ЮНЕСКО. 

Сфера освіти і науки. Діяльність в галузі культури. ЮНЕСКО і програми допомоги 

країнам, що розвиваються. Україна в ЮНЕСКО. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Вивчення діяльності міжнародних організацій. 

НЕ 2.1. Міжнародна організація праці. 

МОП як перша спеціалізована установа ООН. Структура членства. Цілі МОП. 

Основні напрямки діяльності МОП. Внесок України у діяльність МОП. 

НЕ 2.2. Міжурядові регіональні організації. 

Визначення поняття регіональна організація. Універсалізм і регіоналізм. 

Класифікація регіональних організацій. Багатоцільові організації. 

НЕ 2.3. Регіональні організації союзного типу. 

Утворення військових організацій після Другої світової війни. НАТО. Організація 

Варшавського договору. АНЗЮС. Західноєвропейський союз. 

НЕ 2.4. Організація Північноатлантичного договору. 

Утворення, цілі і принципи. Структура, головні органи, членство. Еволюція НАТО. 

Його розширення. Україна – НАТО. 

НЕ 2.5. ОБСЄ. 

Етапи розвитку наради з безпеки та співробітництва в Європі. Трансформування 

НБСЄ в ОБСЄ. Україна та ОБСЄ. 

НЕ 2.6. Європейський Союз. 

Історія утворення. Структура і головні органи. Зміцнення економічної та 

політичної інтеграції в ЄС. Проблеми розширення. Україна та ЄС. 

НЕ 2.7. Рада Європи. 

Створення, цілі, розширення членського складу. Структура, керівні органи. Гловні 

напрямки діяльності. Україна в Раді Європи. 

НЕ 2.8. Співдружність Незалежних Держав (СНД). 

Створення, цілі, структура. Характер діяльності. Співдружність Білорусі і 

Російської Федерації. 

НЕ 2.9. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 

Створення і мета, учасники, структура. Чорноморський банк співробітництва, 

торгівлі та розвитку. Парламентська Асамблея Чорноморського економічного 

співробітництва (ПАЧЕС). 

НЕ 2.10. Центральноєвропейська Ініціатива (ЦЄІ). 

Створення, мета, структура. Головні напрями діяльності. Україна в діяльності ЦЕІ. 

НЕ 2.11. Неурядові міжнародні організації. 

Роль неурядових організацій в сучасному світі. Їх класифікація. Участь неурядових 

МО у боротьбі за збереження миру, роззброєння, розвитку співробітництва. Неурядові 

міжнародні організації і ООН. 

Основна література до курсу. 
1. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. Навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2004. 

2. Міжнародні організації. Навч. посібник / За ред. О.С.Кучика. – Київ: Знання, 2007. 

3. Міжурядові регіональні організації. Навч. посібник / Ред. Б.І.Гуменюк. – Київ: Київський 

університет, 2001. 

4. Рада Європи: Діяльність та здобутки / За ред. О.Павличенка. – Київ: Основи, 1999. 

5. Світова та європейська інтеграція. Навч. посібник / За ред. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 

2005. 

6. Україна в міжнародних організаціях. Навч. посібник / За ред. Ю.І.Макара. – Чернівці: Прут, 2009. 

7. Україна: Стратегічні пріоритети / За ред. А.С.Гальчинського. – Київ: НІСД, 2004. 

8. Федуняк С.Г. Європейський вимір безпеки на пострадянському просторі. – Чернівці: Рута, 2005. 

9. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. Підр. для студентів ВНЗ. – Київ: Либідь, 2006. 
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 ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Метою курсу є вивчення та поглиблення 

студентами основ конституційного ладу в державі основними теоретичними положеннями 

науки зарубіжного конституційного права та основами конституційного права зарубіжних 

країн. Вивчення курсу порівняльного конституційного права має ряд аспектів. По-перше 

сприяє розумінню студентами місця і ролі незалежної України у світі. По-друге сприяє 

політичному самопізнанню, формуванню власного бачення конституційно-правових засад 

розвитку держави, політичних інститутів, системи співпраці та противаг між гілками 

влади та участь у цих процесах громадянського суспільства.   

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
поняття, предмет, метод та джерела державного права зарубіжних країн; сучасні види 

конституцій; форми держави у зарубіжних країнах; основи правового статусу особи в 

зарубіжних країнах; особливості конституційно-правового статусу громадських об'єднань 

в зарубіжних країнах; уміти орієнтуватися в системі конституційно-правового законо-

давства і конституційно-правовій практиці зарубіжних країн; тлумачити конституційно-

правові норми зарубіжних країн; аналізувати    конституційно-правові    норми    

зарубіжних країн. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

НЕ 1.1. Вступ до порівняльного конституційного права.  
Конституційне право як галузь діючого права, наука і навчальна дисципліна у 

зарубіжних країнах. Конституційне право – провідна галузь національного права будь-

якої держави. Терміни ―конституційне право‖ і ―державне право‖. Виникнення та 

еволюція галузі конституційного права у зарубіжних країнах.  

Предмет регулювання галузі конституційного права.  

НЕ 1.2. Конституції зарубіжних країн. 

 Поняття конституційного режиму. Конституція як конкретно-історичне явище. 

Поняття конституції та її характеристика як соціального, політичного і правового 

документа. Зміст конституції. Загальне й особливе у зарубіжних конституціях. Основні 

риси та особливості післявоєнних конституцій зарубіжних конституцій зарубіжних країн 

НЕ 1.3. Конституційний статус особи у зарубіжних країнах.  

Правовий статус особи як інститут конституційного права: поняття та елементи. 

Права і свободи в теорії конституціоналізму. Відмінність між правами і свободами. 

Еволюція конституційних прав і свобод. Суб‘єкти конституційних прав і свобод. 

Співвідношення прав і свобод із обов‘язками та відповідальністю. 

НЕ 1.4. Конституційно-правові засади суспільного ладу в зарубіжних країнах.  

Поняття суспільного ладу та його структура. Його взаємозв‘язок із державною 

політикою і відображення у конституційному праві. Економічна система та її 

конституційно-правове регулювання. Методи і форми регулювання економічних питань у 

сучасних конституціях.  

Поняття соціальної системи суспільства. Політичні відносини та їх конституційно-

правове регулювання. 

НЕ 1.5. Конституційно-правове  регулювання утворення  та  діяльності 

політичних партій. Партійні системи. 

Поняття та соціальне призначення політичної партії. Функції політичних партій у 

сучасних суспільствах. Форми взаємодії політичних партій із державою та іншими 

інститутами політичної системи суспільства. Партійні системи. Поняття партійної 

системи. Класифікація партійних систем. Особливості партійних систем в окремих 

державах. 
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Конституційні права й обов‘язки політичної опозиції. 

НЕ 1.6. Конституційні інститути безпосередньої демократії у зарубіжних 

країнах. Безпосередня демократія: поняття, юридична природа і форми. Концепція 

правління більшості. Форми безпосереднього політичного волевиявлення народу в 

зарубіжних країнах. Конституційно-правовий інститут виборів. Використання терміна 

―вибори‖ у вузькому та широкому розумінні цього слова. Класифікація виборів. 

Загальнонаціональні, регіональні, місцеві; парламентські, президентські, муніципальні; 

прямі і непрямі вибори. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

«РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІНОГО ПРАВА У ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ» 

НЕ 2.1. Конституційний інститут глави держави у зарубіжних країнах.  

Характер і обсяг повноважень глави держави. Представницькі функції. 

Повноваження в галузі державного управління (США, Чехія). Повноваження у сфері 

законодавчої діяльності (право відкриття і закриття парламентських сесій; право 

дострокового розпуску сесій 

НЕ 2.2. Порівняльний аналіз діяльності парламентів зарубіжних країн.  

Загальна характеристика інституту парламенту у cвіті. Доктринальне та 

конституційне визначення поняття «парламент». Закріплення правового становища 

парламенту в конституціях різних держав. Фактори, які визначають юридичне і фактичне 

значення парламенту у механізмі державного управління суспільством. Компетенція 

зарубіжних парламентів: поняття та способи її визначення. Конституційні та законодавчі 

способи закріплення повноважень парламентів. Основні повноваження парламенту. 

НЕ 2.3. Конституційний інститут уряду в зарубіжних країнах.  

Законодавче визначення поняття «уряд». Структура органів виконавчої влади у 

державі та відносини уряду з іншими державними органами. Конституційно-правове 

становище уряду в залежності від форми правління тієї чи іншої держави. 

Взаємовідносини уряду з главою держави.  

НЕ 2.4. Конституційні засади судової влади в зарубіжних країнах.  
Поняття судової влади та судової системи. Особливості судової влади. Види 

судових органів і судових систем. Конституційно-правове регулювання судової влади в 

зарубіжних країнах. Конституційні принципи правосуддя. Конституційний статус суддів. 

Судова несумісність. Судовий імунітет. 

НЕ 2.5. Конституційні моделі місцевого управління та самоврядування в 

зарубіжних країнах.  

Теоретичні та конституційні засади організації місцевого управління та 

самоврядування. Теоретичні концепції місцевого самоврядування. Концепція дуалізму 

місцевого управління. Теорія соціального обслуговування. Концепція позаполітичного 

місцевого управління. Порядок формування, структура та організація роботи органів 

місцевого управління. Взаємовідносини муніципальних органів із центральною владою. 

Форми і методи контролю за діяльністю муніципальних органів з боку центральної влади. 

Основна література до курсу: 
1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: 

―Рута‖, 2000. – 431 с. 
2. Егинбарян Р.В., Татевосян Э.В. Конституционное право: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 

492 с. 
3. Чиркин В£. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Юрист, 1997. — 568 с. 
4. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: АртЕк, 1997. — 264 с. 
5. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. — К.: Вища шк., 1992. — 135 с. 

6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. 

енциклопедія, 1998— 2003. 
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ІНОЗЕМНА МОВА (Іспанська) 

504 год. ( 14 кредитів) 

 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу 

полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх 

читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і 

відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами. 

Також студенти повинні опанувати системою діалогічних реплік, які дозволять 

йому спілкуватися з носіями мови, вміти складати ситуативні діалоги. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
систему іспанського дієслова (включаючи всі умовні  періоди) та основні перифрази; 

іменну синтагму, ступені порівняння прикметників, систему займенників, утворення 

прислівників і прислівникових зворотів, сполучники й вставні слова, основні синтаксичні 

конструкції (знахідний відмінок з інфінітивом, інверсія, емфаза і т.п.)  знати основну 

артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції морфології та 

синтаксису. Лексичний мінімум в обсязі 2500 одиниць активно засвоєної лексики, 

пасивного запасу – 1800 одиниць, 7 часів дійсного стану і два часи умовного стану. 

Вивчення курсу здійснюється за п’ятьма змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Граматика  

Н.Е.1.1. - 1.3Умовний стан для висловлення особистої думки або оцінки. 

Modo Subjuntivo. 

Н.Е.1.4. - Н.Е.1.6 .Умовний стан в підрядних реченнях часу. Прийменники desde, 

hacia, hasta 

Вставні слова та сполучники de modo que, así. Особливість вживання прийменників  

desde, hacia, hasta. 

Н.Е.1.7. Опозиція  Pretérito Perfecto Compuesto і  Pretérito Perfecto Simple. 

Дієслова на -іr  Узгодження часів. 

Вживання  Pretérito Perfecto Compuesto .Утворення дієприкметника минулого часу 

(повторення). 

Н.Е.1.8. Tener que + infinitivo. Числівники від  0 до 12 
Особливості вживання конструкції tener+que+infinitivo. 

Н.Е.1.9. Умовний стан. Potensial Simple (Condicinal). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

 

Н.Е.2.1. Оцінка подій. Згода чи незгода 

Оцінювання будь-якої події . Вибираючи подарунок. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.4. Оцінювання будь-якої події 
Де зустрінемось. Основні об‘єкти міста.  

Н.Е.2.5.-2.8. Телефонні розмови 

Позитивне мислення. Стиль життя.  

Н.Е.2.9. Одежа. Кольори 
Якого кольору одежу ти носиш? Яким кольорам надаєш перевагу 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Країнознавчий аспект 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.4. Поезія Іспанії 
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 Хуан Рамон Хіменес. Біографія Хуана Рулфо та його твір «Смерть Хуана 

Пресьядо».  

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.7.  Проблеми реклами в Іспанії. 
Наказовий спосіб на прикладах рекламних оголошень. 

Н.Е.3.8- Н.Е.3.10. Особливості щоденного життя в іспаномовних країнах 

Сучасна сім‘я в Іспанії; Види дозвілля. Північна Америка (знайомство з 

культурою). 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Граматика 

Н.Е.4.1.- Н.Е.4.4. Теперішній час умовного стану.  

Утворення теперішнього часу умовного стану неправильних дієслів.  

Н.Е.4.5-4.7. Вживання умовного стану для волевиявлення 

Основні прийменники, що вживаються для введення підрядних речень з умовою.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

 

Н.Е.5.1- Н.Е.5.10. Поради при підготовці до подорожі 

Я їду до Риму. Маркери розмови. Мобільний зв'язок: за і проти. Як не загубитися в 

горах. Вміння домовлятися. Відносини між людьми на  прикладі інопланетян. 

 

Основна література до курсу: 

1.   В.В.Шишков, Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова) . 

             Тов.‖ВП Логос‖, Київ,2004., 412 с. 

2. A.González Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sánchez Alfaro. Практический курс    

            испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 1998г., 286 с. 

3. А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное 

            пособие по испанскому языку. – М Высшая школа, 2003, 318 с. 

4. Нуждін Г., Комарова А.,75 устных тем по испанскому языку. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2003, 232 с.  

      5.  Нуждін Г., Кармен М.Естремера, Палома М.Лора-Тамайо – Учебник  

современного испанского языка. – М.: Айрис-пресс, 2007 + 3 касети, 415с. 

5. Нуждин Г., Кипнис М. – Тесты по испанскому языку. – М.: Айрис, 2006, 160 с 
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ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова) 

504 год. (14 кредитів) 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у створенні міцної лексичної та граматичної 

бази, розвиток усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також збагачення 

словникового запасу на базі вивчення літературних і суспільно-політичних матеріалів та 

засвоєння граматичного матеріалу;  оволодінню навичками літературної вимови, читання 

та письма; розвиток уміння студентів читати та реферувати англомовну фахову 

літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних інтересів; 

розвиток інтересу до вивчення культури англомовних країн.  
У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  спілкування 

в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх службових обов‘язків 

як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення монологічного мовлення з 

використанням фахової лексики,  непідготовленого діалогічного мовлення з використанням 

лексики курсу та засвоєних граматичних конструкцій, набуття навичок двостороннього усного та 

письмового перекладу, просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента.  

 

Вивчення курсу здійснюється за шістьма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 

НЕ 1.1-1.5 Модальні дієслова у непрямій мові. Перетворення стверджувальних, 

питальних, заперечних речень з прямої у непряму мову; Різні типи запитальних речень у 

непрямій мові; Особливості вживання модальних дієслів у непрямій мові. 

НЕ 1.6-1.7 Повторення дієслівних форм минулого часу Дієслівні форми 

теперішнього (Simple and Progressive) часу. Фразові дієслова Особливості вживання 

минулого неозначеного та теперішнього завершеного часів 

НЕ 1.8 Змішане вживання різночасових дієслівних форм. 

 Порівняльна х-ка різночасових дієслівних форм 

НЕ 1.9  Зворотні перетворення непрямої мови у пряму. 

Перетворення окличних, спонукальних та речень у наказовому способі з непрямої 

мови у пряму; 

НЕ 1.10 – 1.12 Модифікатори very, rather, quite. Особливості вживання 

модифікаторів very, rather, quite.  

   ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 

НЕ 2.1- 2.4  Орієнтування в місті.  

Прогулянка з гідом по рідному місту. Місто моєї мрії. Розваги у великому місті. 

Визначні місця Лондона. 

НЕ 2.5- 2.9 Уікенд. 

На пікніку. Моя найкраща (найгірша) подорож. Ідеальний відпочинок. Переваги та 

недоліки відпочинку на відкритому повітрі. 

НЕ 2.10 – 2.13 Розваги. 

Ідеальне свято – яке воно? Різдво. Святкування свят в англомовному світі. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Країнознавчий аспект” 

НЕ 3.1- 3.2 Щоденні справи, помешкання, сучасна сім‘я в США та Великобританії. 

Типовий робочий день в США, Великобританії. Помешкання у Великобританії та 

США. 

НЕ 3.3 -3.4 Шопінг у США. Дозвілля в США. Південна Африка. 

Переваги та недоліки покупок в супермаркеті, невеликому магазині та ринку. 

Органічна та генетично модифікована їжа. Улюблені види дозвілля. ПАР як одна з 

англомовних країн. 
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НЕ 3.5 - 3.6 Британська національна ідентичність. Природні дива Америки. 

Національні символи Британії. Географічні та кліматичні особливості малих островів 

Британії. Сім природних див США та Канади. Проблеми довкілля та збереження 

природних див Америки. 

НЕ 3.7 - 3.10 Кліматичні особливості Австралії та Америки. Англія: історичне 

турне. Природні катаклізми. Стисла характеристика. Регіональні кліматичні особливості. 

Визначні місця Оксфорду. Історичні віхи історії Англії. Колонії Великобританії. 

НЕ 3.11- 3.13Американська історія в кінофільмах. Стисла історія Австралії. 

Американські фільми як відображення історичних подій в США. Десять 

найвизначніших подій 20 століття в США. Основні події в історії Австралії. Визначна 

історична постать в історії Великобританії, США, Канади, Австралії (проект). 

СЕМЕСТР 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Граматика” 
НЕ 4.1 - 4.3 Теперішній, минулий, майбутній завершено-тривалий час. 

Вживання та будова теперішнього, минулого, майбутнього завершено-тривалий час 

НЕ 4.4 - 4.5 Система завершених, завершено-тривалих  і неозначених часів. 

Особливості  побудови та вживання завершених, завершено-тривалих  і неозначених 

часів. 

Порівняльна характеристика.  

НЕ 4.6 - 4.10 Особливості умовного способу в англійській мові. Різновиди умовного 

способу.  

Вживання умовного способу. Особливості вживання та перекладу Subjunctive І та 

Subjunctive ІI. Змішаний тип умовних речень. 

НЕ 4.11 - 4.15 Модальні дієслова в умовному способі. The Suppositional Mood. 

 Особливості функціонування модальних дієслів в умовному способі. Побудова та 

вживання речень з конструкціями ―If it were not for, if it hadn‘t been for, but for‖ ―Wish―. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 
НЕ 5.1 - 5.4 Канікули. Моя найкраща пора року.  

Мої найкращі / найгірші канікули. Пори року та погода. Перспективи розвитку 

екотуризму на Буковині 

НЕ 5.5. - 5.10  Шкільне життя. Університет. Майбутня кар‘єра. 

Відмінності методів навчання в школі та університеті. Які переваги та недоліки 

введення Болонської системи навчання в Україні. Які чинники сприяють успішній 

кар‘єрі? 

НЕ 5.11 - 5.14 Візит лікаря. Здоровий спосіб життя. 

Нещодавній візит до лікаря вашого друга/подруги. Яка сучасна лікарня відповідає 

вимогам майбутнього? Система охорони здоров я у Великобританії, Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 

„Країнознавчий аспект” 
НЕ 6.1 - 6.4. Британське політичне життя. Політичне життя США. Національні 

свята. 

Британський парламент: традиції та нововведення. Конституція США. Національні 

свята у Великобританії, США та Україні. 

НЕ 6.5. - 6.8 Освіта в Великобританії, США. Освіта в майбутньому. 

Початкова та вища освіта в Великобританії, США. Освіта он-лайн – наше 

майбутнє? 

НЕ 6.9 Робота. Проблеми зайнятості. 

Проблеми зайнятості в суспільстві. Робота в США та Великобританії. 
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НЕ 6.10 Глобальний супермаркет. 

Супермаркети як вид бізнесу. Особливості торгівлі у супермаркеті в 

Великобританії, США, Кенії. 

НЕ 6.11 Туристична індустрія. 

Криза туристичної індустрії в США та Великобританії. Буковина як край туризму. 

НЕ 6.12 Великобританія та ЄС. 

Стосунки Великобританії та Євросоюзу. Поп-індустрія у Великобританії. 

НЕ 6.13- 6.14 Країни ЄС (проект). Відомий співак чи група у Великобританії, 

США, Канади, Австралії (проект). 

Одна з країн ЄС: географічне положення, економічна та політична системи. 

Переваги та недоліки вступу в ЄС. Біографічні дані. Внесок у культурний розвиток країни 

 

Основна література до курсу: 
4. Янсон В.В., Свистун Л.В., Богатирьова С.Т., Лежньов С.М. A Practical Guide for Learners of 

English: Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів: Навч. 

Посібник. – Англ. Мовою. – Київ: ТОВ „ВП Логос‖, 2002. – 368 с.: іл. 

5. Англійська мова для студентів-міжнародників / Богатирець В.В., Копилов В.С., 

Куделько З.Б., Лучак М.М. –  Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 320 с. 

6. Elizabeth Sharman. Across Cultures. – Longman, 2006. – 159 p. 
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ІНОЗЕМНА МОВА (французька мова) 

504 год. (14 кредитів) 

 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати франкомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури франкомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого 

діалогічного мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних 

конструкцій, набуття навичок двостороннього усного та письмового перекладу, 

просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

НЕ 1.1. - 1.3. Щоденне життя. 

Щоденна рутина. Робочий день. Помешкання. Їжа. 

НЕ 1.4- 1.7. Любов до мистецтва. 

Види мистецтва. Мої уподобання в мистецтві. 

НЕ 1.8 - 1.10 Порівняння та оцінювання. 

Ступені порівняння. Заперечення. Частотні прислівники. 

  

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

НЕ 2.1 - 2.3 Подорож навколо світу за 80 днів. 

Про минуле. Узгодження часів. 

НЕ 2.4 - 2.7 Тут і там. 

Вираження радості і злості. Узгодження часів. Складний завершений час.  

НЕ 2.8 - 2.10 Планування. 

Вираження цілей, невдоволення. Як орендувати квартиру? Подвійні займенники. Словник 

ріелтера. 

 

СЕМЕСТР 2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 

НЕ 3.1 -  3.5 Етикет 

Subjonctif. Обмін враженнями, думками. Інтернет-сайти. 

НЕ 3.6. - 3.10 Без машини. 

Вираження причин та наслідків. Пасивний стан. 

НЕ 3.11. - 3.15 Світ. 

Вираження умов та міркувань, суму, розчарування. теперішній умовний стан. 

Прийменники обставин місця. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
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НЕ 4.1 - 4.5 Види і марки. 

Обґрунтування вибору. Вказівні та запитальні займенники. 

НЕ 4.6 - 4.10 Активне життя. 

Вираження протиставлення. Відновлення хронології. Утворення прислівників. 

НЕ 4.11 - 4.15 Споживання. 

Вираження здивування. Як довести свою точку зору? Вигуки та вставні слова. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Règine Mèrieux. Yves Loiseau. Connexions Methode de française. Niveau 2. – Les 

Editions Didier, Paris, 2000 – 246 p. 

2. Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions. Cahier d`exercices. P.: Didier, 2009. 

3. Anne Vicher. Grammaire progressive du français. Niveau débutant. Tours: CLE 

International/VUEF, 2005.    

4. Anne Vicher. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Tours: CLE 

International/VUEF, 2005. 
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ІНОЗЕМНА МОВА (німецька мова) 

504 год. (14 кредитів) 

 

Мета навчальної дисципліни “Німецька мова” полягає у оволодінні студентами 

чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та вміння 

висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні. 

На основі отриманих лексико-граматичних знань ставиться за мету виробити в 

студентів уміння вільно й грамотно висловлюватися німецькою мовою, вести діалог на 

задані теми та опрацьовувати історичні джерела німецькою мовою. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти реалії німецькомовних 

країн, їхні історичні традиції та соціокультурні звичаї. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти ряд лексичних одиниць 

та граматичних норм німецької мови, їх комбінаторні потенції та відповідність 

українським аналогам. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись вести бесіду 

німецькою мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану тематику, 

розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти орфографічні норми 

німецької мови у межах вивчених тем. 
 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Граматика. Розмовні ситуації” 

 

НЕ 1.1 Як залишатися здоровим? 

Початок робочого дня, вживання кільк.числівників  

НЕ 1.2 Як залишатися здоровим?  
Здоровий спосіб життя, розпорядок дня, пояснення часу нім.мовою 

НЕ 1.3 Як залишатися здоровим?  
Візит до лікаря, у поліклініці, вживання прийменників, які керують знахідним 

відмінком 

НЕ 1.4 У мого друга день народження  

Привітання, побажання до дня народження, вибір подарунка, відмінювання 

порядкових числівників 

НЕ 1.5 У мого друга день народження  

В універмазі, покупки, біля каси, своєрідність відмін та ступенів порівняння 

прикметників 

НЕ 1.6 У мого друга день народження 

У продуктовому магазині, вживання прийменників з давальним відмінком 

НЕ 1.7 У мого друга день народження 

Назви товарів, продуктів, узагальнення відомостей з теми 

НЕ 1.8 Родина Майєр очікує гостей 

Новосілля, облаштування квартир, вживання неозн.займенників 

НЕ 1.9 Родина Майєр очікує гостей 

Квартирна плата, відмінювання прикм. за сильною відміною 

НЕ 1.10 Родина Майєр очікує гостей 

Кімната моєї мрії, помешкання в Німеччині, порівняння з Україною особливості 

відмінювання модальних дієслів 

НЕ 1.11 У мене були гості 

Екскурсія по місту, утворення та вживання претерита 

НЕ 1.12 У мене були гості 
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Буковина, географічне положення, клімат, річки, гори, озера, історичні відомості, 

своєрідність утворення претерита модальних дієслів 

НЕ 1.13 У мене були гості 

Чернівці, історія та сучасність, особливості вживання прийменників з родовим 

відмінком 

НЕ 1.14 У мене були гості 

Великі міста Німеччини, Гамбург, федеральні землі Німеччини, адміністративний 

устрій України, своєрідність утворення претерита деяких неправильних дієслів. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Соціокультурний аспект із культурного життя” 

 

НЕ 1.1 Відвідування кіно 

У кінотеатрі, придбання квитків, особливості складнопідрядного речення 

НЕ 1.2 Відвідування кіно  
Мій улюблений актор, своєрідність підр.додаткового речення  

НЕ 1.3 Відвідування кіно 
Мій улюблений фільм, своєрідність інфініт.конструкцій  

НЕ 1.4 Відвідування кіно 
Історія кінематографії, німецькі фільми, улюблені актори своєрідність субст. 

прикметників  

НЕ 1.5 Моя автобіографія 

Написання власної автобіографії, особливості утворення перфекта 

НЕ 1.6 Моя автобіографія 

Біографії визначних людей України, особливості вживання та зміни значень дієслів у 

перфекті 

НЕ 1.7 Моя автобіографія 

Біографії визначних людей Німеччини, окремі дієслова у перфекті, що вживаються з 

haben i sein,  

НЕ 1.8 Моя автобіографія 

Мій друг, короткі відомості про нього, приклади подання документів до різних інстанцій, 

оформлення Curriculum Vсвоєрідність умовного речення  

НЕ 1.9 Епізод з життя німців на Україні 

Працелюбність, цілеспрямованість німецької громади, особливості утворення 

плюсквамперфекта  

НЕ 1.10 Епізод з життя німців на Україні 

Х.Шліман, приклад для наслідування у вивченні іноземних мов, утворення та вживання 

дієприкметників І,ІІ 

НЕ 1.11 Епізод з життя німців на Україні 

Власний досвід у вивченні іноземних мов, своєрідність конструкції sein+PII  

НЕ 1.12 Епізод з життя німців на Україні 

Досвід перебування за кордоном, своєрідність підр.речень причини та означальн.речень  
 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

“ Граматика. Розмовні ситуації ” 

НЕ 1.1 Організація вільного часу, канікули, відпустка 

Відпочинок за містом, у наметі, мандрівка в гори, утворення та вживання майб.часу   

НЕ 1.2 Організація вільного часу, канікули, відпустка 
Відпочинок на селі, допомога по господарству, вживання особ.займ, похідних складних 

прислівників  

НЕ 1. 3 Організація вільного часу, канікули, відпустка  
Подорож поїздом, літаком, своєрідність вживання час.форм у підр. реченні часу  
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НЕ 1.4 Організація вільного часу, канікули, відпустка 
Відпочинок на морі, своєрідність субст. прикметників  

НЕ 1.5 Охорона навколишнього середовища  

Землі загрожує знищення, статистичні дані, особливості утворення пасивного стану  

НЕ 1.6 Охорона навколишнього середовища  

Охорона довкілля України, особливості вживання та зміни значень дієслів у перфекті 

НЕ 1.7 Охорона навколишнього середовища  

Охорона довкілля в Німеччині, відмінності щодо вживання певних дієслів у активному і 

пасивному стані  

НЕ 1.8 Охорона навколишнього середовища  

Особистий вклад щодо збереження природи рідного краю, своєрідність вживання та 

перекладу займенників einer, eine, eins  

НЕ 1.9 Україна 

Географічне положення, адміністративний поділ, устрій, особливості утворення та 

вживання умовного способу І. 

НЕ 1.10 Україна 

Історичний екскурс в історію боротьби за незалежність, особливості утворення та 

вживання умовного способу ІІ. 

НЕ 1.11 Україна 

Українська мова, визначні люди, історія та сучасність, 4 сфери вживання умовного 

способу І, ІІ. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Соціокультурний аспект з організації роботи та відпочинку в Німеччині” 

 

НЕ 1.1 Робота та вільний час 

Приклади різного роду людей щодо їх розпорядку роботи, особливості та винятки  

утворення Konjunktiv ІНЕ 1.2 Робота та вільний час 

Моя майбутня професія, вибір, обґрунтування, особливості та винятки  утворення 

Konjunktiv ІI 

НЕ 1. 3 Робота та вільний час 
Дозвілля в Німеччині, своєрідність вживання часових форм Konjunktiv I у 

підрядних реченнях. 

НЕ 1.4 Робота та вільний час 
Своєрідність організації подорожей німців, особливості вживання Konjunkt.І, II. 

для висловлення нереального бажання, умови, припущення. 

НЕ 1.5 Робота та вільний час 

Своєрідність відпочику українців, своєрідність вживання кон‘юнктива у 

підр.реч.мети 

НЕ 1.6 Робота та вільний час 

Приклади правильного розпорядку роботи та дозвілля, особливості вживання 

damit, um.. zu.. у підрядних реченнях мети  

НЕ 1.7 Родина, родинні відносини 

Моя сім‘я, сімейні традиції,  своєрідність вживання модальних дієслів, основні 

значення. 

НЕ 1.8 Родина, родинні відносини  
основні види сімей, проблеми дітей та батьків, особливості утворення часових 

форм активного і пасивного стану з мод.дієсловами  

НЕ 1.9 Родина, родинні відносини 

Сім‘я мого друга, спільне та відмінне, особливості окремих випадків вживання 

мод.дієслів    

НЕ 1.10 Родина, родинні відносини  
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Значення родини для українців, німців, відмінності у традиціях, особливості 

утворення та вживання зворотніх дієслів 

НЕ 1.11 Свята  
Cвята України, своєрідність вживання сполучників als,wenn у підр.реч.часу 

НЕ 1.12 Свята  
Свята Німеччини, своєрідність вживання сполучників  

bevor, nachdem, während,seitdem. у підр.реч.часу 

НЕ 1.13 Свята  
Моє улюблене свято, своєрідність вираження одночасності у підр.реч.часу  

НЕ 1.14 Свята  
Детальний опис, історія виникнення, особливості проведення одного з звичаїв, 

своєрідність вираження післячасності у підр.реч.часу 

НЕ 1.15 Свята  
Спільне та відмінне у святкуванні основних релігійних свят, звичаїв в Україні та 

Німеччині, особливості узгодженості час.форм підр.реч.часу 
 

 

Основна література до курсу: 

1. Жовківський А.М. Deutsch aktiv mit der neuen Rechtschreibung Німецька мова з новим 

правописом. - Чернівці: Пруг, 2001 – 320 c. 

2. Jutta Orth-Chambah. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B1. – Deutschland: Hueber 

Verlag, 2006. 

3. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., Білоус 

О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та 

доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.   

4. Жовківський А.М., Жовківська Г.Л., Івасютин Т.Д., Романова Т.О. 400 прислів'їв та 

приказок семантично подібних в українській, латинській, англійській, німецькій, 

французькій мовах. -Чернівці: Рута, 2001. 

5. Die Bundesländer Deutschlands Федеральні землі Німеччини: Фахові навчальні тексти 

німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 28 c. 

6. Schule und Ausbildung in Deutschland Школа та освіта в Німеччині: Фахові навчальні 

тексти німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 18 c.  

7. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра Die Europäische Union: gestern, heute, 

morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 225 с. 

8. Німецька  мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В.,  

Кушнерик В.І.  – Чернівці:  Книги – XXІ,  2005. – 500 с. 

9. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: Методика, 2003. – 

320 с. 
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КУЛЬТУРНІ ТА ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНІ 

ТРАДИЦІЇ КРАЇН СВІТУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: метою курсу є вивчення культурних та духовно-

релігійних особливостей країн та народів світу, які залишили найпомітніший слід у 

розвитку цивілізації.  

Простежуючи на заняттях еволюцію культури і релігії в світі загалом та всебічно 

розглядаючи їх історію і сучасний стан, студенти мають змогу не лише докладно 

ознайомитись з таким визначальним соціально-історичним явищем, вищою формою 

життєдіяльності людства, як культура, та таким складним духовним і суспільним 

феноменом, як релігія, а й сформувати власну позицію у ставленні до культурологічних 

проблем та до релігії як важливого компоненту духовної культури і суспільного життя 

людства. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

ознайомлення з культурними цінностями, виробленими людством, різними народами 

світу і серед них українським, та їхнє творче засвоєння за допомогою курсу слугує 

формуванню у студентської молоді гуманістичного світогляду. 

У процесі вивчення цього курсу студенти засвоюють як найлогічніші напрями 

культурного розвитку людства, його вихідні і загальні для всіх народів принципи, зміст 

процесу становлення людини як суб‘єкта творчої культурної діяльності, історично-

конкретні форми цієї діяльності на різних етапах суспільного розвитку етносів, країн, 

регіонів світу, епох, формацій, у конкретних галузях суспільного життя (економіці, 

політиці, науці, техніці, філософії, праві, моралі, мистецтві, релігії тощо).  

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ, АЗІАТСЬКІ КРАЇНИ ТА США» 

 

НЕ 1.1. Культурні та духовно-релігійні цінності Японії 

Традиційні культурні цінності Японії. Духовно-релігійні цінності Японії. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Японії. 

НЕ 1.2. Культурні та духовно-релігійні цінності КНР 

Традиційні культурні цінності КНР. Духовно-релігійні цінності КНР. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в КНР. 

НЕ 1.3. Культурні та духовно-релігійні цінності США 

Традиційні культурні цінності США. Духовно-релігійні цінності США. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в США. 

НЕ 1.4. Культурні та духовно-релігійні цінності Скандинавських країн 

Традиційні культурні цінності Скандинавських країн. Духовно-релігійні цінності 

Скандинавських країн. Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в 

Скандинавських країн. 

НЕ 1.5. Культурні та духовно-релігійні цінності Індії 

Традиційні культурні цінності Індії. Духовно-релігійні цінності Індії. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Індії. 

НЕ 1.6. Культурні та духовно-релігійні цінності Великої Британії 

Традиційні культурні цінності Великої Британії. Духовно-релігійні цінності 

Великої Британії. Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в 

Великій Британії. 
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НЕ 1.7. Культурні та духовно-релігійні цінності Ізраїлю 

Традиційні культурні цінності Ізраїлю. Духовно-релігійні цінності Ізраїлю. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Ізраїлю. 

НЕ 1.8. Культурні та духовно-релігійні цінності циган та курдів 

Традиційні культурні цінності циган та курдів. Духовно-релігійні цінності циган та 

курдів. Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в циган та курдів. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА АМЕРИКИ» 

 

НЕ 2.1. Культурні та духовно-релігійні цінності Ізраїлю 

Традиційні культурні цінності Ізраїлю. Духовно-релігійні цінності Ізраїлю. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Ізраїлю. 

НЕ 2.2. Культурні та духовно-релігійні цінності інків, майя та ацтеків 

Традиційні культурні цінності інків, майя та ацтеків. Духовно-релігійні цінності 

інків, майя та ацтеків. Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в 

інків, майя та ацтеків. 

НЕ 2.3. Культурні та духовно-релігійні цінності Саудівської Аравії 

Традиційні культурні цінності Саудівської Аравії. Духовно-релігійні цінності 

Саудівської Аравії. Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в 

Саудівської Аравії. 

НЕ 2.4. Культурні та духовно-релігійні цінності Іспанії 

Традиційні культурні цінності Іспанії. Духовно-релігійні цінності Іспанії. 

Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Іспанії. 

НЕ 2.5. Культурні та духовно-релігійні цінності ПАР 

Традиційні культурні цінності ПАР. Духовно-релігійні цінності ПАР. Сучасні 

проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в ПАР. 

НЕ 2.6. Культурні та духовно-релігійні цінності Бразилії 

Традиційні культурні цінності Бразилії. Духовно-релігійні цінності Бразилії. 

Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Бразилії. 

НЕ 2.7. Культурні та духовно-релігійні цінності Франції 

Традиційні культурні цінності Франції. Духовно-релігійні цінності Франції. 

Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Франції. 

НЕ 2.8. Культурні та духовно-релігійні цінності Мексики 

Традиційні культурні цінності Мексиці. Духовно-релігійні цінності Мексиці. 

Сучасні проблеми культурного та духовно-релігійного пошуку в Мексиці. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в 

двадцать первый век. – М., 1991. – Ч.2. 

2. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч.посібник. – К., 2001. 

3. Ерышев А.А. Религиоведение: Учеб.пособие. – К., 1999. 

4. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія /Авт. та упор. В.І.Лубський, 

В.М.Козленко, Т.Г.Горбаченко. – К., 1999. 

5. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. – М., 1987.  

6. Левчук Л.Т., Грищенко В.С. Історія світової культури. К., 1994. 

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури /За заг.ред. Яртися А.В. та ін. – Львів, 

1994. 

8. Лосєв І.В. Історія та теорія світової культури: європейський контекст. - К., 1995. 



 90 

ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. На сучасному етапі розбудови української 

державності, становлення громадянського суспільства та правової держави надзвичайно 

важливого значення набуває формування та поглиблення у громадян, особливо молоді, – 

майбутніх державних службовців та спеціалістів всіх рівнів, – знань з міжнародного 

туризму. 

В основі навчальної дисципліни «Основи міжнародного туризму» лежить вивчення 

студентами основних теоретичних і практичних напрацювань з історії туризму, його 

соціально-економічних проявів, а також розвитку в сучасному світі. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 необхідний мінімум географічної термінології та цифрових даних. 

 Історію розвитку туристичної галузі. 

 Соціально-економічні фактори розвитку міжнародного туризму. 

 Основні міжнародні види співпраці. 

уміти: 

 складати комплексні туристичні характеристики певних територій 

 аналізувати рекреаційний потенціал країн 

 виробляти вміння, на основі матеріалу, давати чіткі, логічні і послідовні відповіді на 

поставлені запитання, супроводжуючи їх показом найважливіших географічних об‘єктів 

на карті 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

«Історична, соціально-економічна та міжнародна характеристики туристичної 

галузі» 

 

НЕ 1.1. Туризм, як багатогранне суспільне явище 

Основні поняття туризму. Мотиви і цілі подорожей. Класифікація туризму. 

НЕ 1.2. Історичні особливості розвитку туризму 

Історичні початки розвитку туризму. Становлення туристичного бізнесу. Туризм, як 

галузь індустрії. Монополізація туристичної індустрії. 

НЕ 1.3. Соціально-економічні прояви міжнародного туризму 

Соціальноекономічна роль туризму. Фактори розвитку міжнародного туризму. 

Значення міжнародного туризму. Тенденції розвитку сучасного туризму. 

НЕ 1.4. Міжнародна співпраця в галузі туризму 

Двостороння співпраця в галузі туризму. Багатостороння співпраця, як наслідок 

історичного розвитку. Основні міжнародні туристичні організації. 

НЕ 1.5. Туристичні ресурси 

Поняття та сутність. Принципи класифікації туристичних ресурсів. Природно-

кліматичні, історико-культурні, соціально-економічні, інформаційні туристичні ресурси. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Ринкові механізми розвитку міжнародного туризму» 
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НЕ 2.1. Ринок міжнародного туризму 

Особливості ринку міжнародного туризму. Світовий і регіональні ринки 

міжнародного туризму. Методи вивчення туристичного попиту. Сегментація попиту на 

послуги туризму. Сучасні тенденції туристичного попиту. 

НЕ 2.2. Географія туристичного попиту 

Географічні фактори розвитку міжнародного туризму. Географія світових 

туристських потоків. Туризм із метою відпочинку і розваг. Спортивний, діловий, 

лікувально-оздоровчий, релігійний туризм. 

НЕ 2.3. Основи менеджменту в міжнародному туризмі 

Поняття і сутність менеджменту в туризмі. Особливості менеджменту в туризмі. 

Структура, напрями і види менеджменту. Функції менеджменту. Зовнішнє і внутрішнє 

середовища в туризмі. 

НЕ 2.4. Індустрія міжнародного туризму 

Особливості та структура індустрії міжнародного туризму. Транспортні 

перевезення. Туризм і транспортні системи. Залізничний, автомобільний, водний, 

повітряний транспорт. Заклади розміщення туристів. Підприємства харчування. 

Інформаційно-екскурсійне обслуговування. Дозвілля в туристичних комплексах. 

НЕ 2.5. Основи маркетингу в міжнародному туризмі 

Особливості маркетингу міжнародного туризму. Підстави застосування маркетингу 

в туризмі. Елементи та основні елементи. Територіальний маркетинг. Аналіз ринку 

міжнародного туризму. Маркетингове планування. Розробка нового туристичного 

продукту. Ціни на туристичні послуги. Просування туристичного продукту на ринку. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. пособ. для вузов. — М.: Аспект 

Пресс, 2001. 

2. Биржаков М. Б. Введение в туризм. — СПб.: "Издательский дом Гер-да", 2002. 

3. Малъсъка М. П., Худо В. В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності: Навч. 

посіб. — Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 

4. Малъсъка М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: 

Центр учбової літератури, 2007. — 424 с 

5. Сенин В. С. Введение в туризм. — М., 1993. 

6. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристские организации. — М.: 

Международные отношения, 1990. 

7. Луцишин Н. П., Луцишин П. В. Економіка й організація міжнародного туризму: Навч. 

посіб. — Луцьк, 2003. 
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МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

(108 год., 3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Сучасний світ характеризується кардинальним 

перерозподілом центрів впливу у контексті формування так званого глобалізованого світу. 

Багатогранність, різноманітність і глибина такого процесу потребує від фахівців-міжнародників 

безпомилково розбиратися у всіх перепиттях і особливостях цього процесу. Курс дозволяє 

прослідкувати, дати оцінку і зрозуміти особливості міжнародної інтеграції та глобалізації світової 

політики. Метою та завданнями дисципліни є ознайомити студентів із численними аспектами 

розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації світової політики. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні оволодіти знаннями з поняття,  

сутності міжнародної інтеграції та її теоретичного обґрунтування; причин і історії виникнення 

міжнародної інтеграції і міжнародних організацій; особливостями багатосторонніх відносин у 

сучасному світі та ролі міжнародних інститутів як суб‘єктів міжнародних відносин; розвитку 

інтеграційних процесів у Західній Європі; особливостями міжнародної інтеграції у Східній Європі 

та на пострадянському просторі; розвитку інтеграційних процесів на американському континенті; 

розвитку інтеграційних процесів в Африці і Азії; характерних рис світової військово-політичної 

інтеграції; військово-політичної інтеграція на євроатлантичному і пострадянському просторі; 

особливостями міжнародної інтеграції арабських держав; особливостями міжнародної інтеграції 

на латиноамериканському континенті; особливостями міжнародної інтеграції в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні; сутності і особливостями глобалізації світової політики та теоретичного 

фундаменту глобалізації у політичній сфері; сучасного світового порядку і міжнародної безпеки у 

контексті глобалізаційних процесів; особливостями взаємодії глобалізації і держави; 

особливостями політичної структури сучасного світу і її глобального управління; особливостями 

взаємодії глобалізації, політичного режиму і демократії; взаємодії глобалізації, глобальної 

інформаційної безпеки і засобів масової інформації; взаємодії глобалізації, війни і організованого 

насилля; глобалізації в економічній і фінансовій сферах; взаємодії глобалізації і тероризму; 

взаємодії глобалізації і населення; взаємодії глобалізації, населення і міграційних процесів; 

взаємодії глобалізації і руху антиглобалістів. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

НЕ № 1.1. Поняття, сутність міжнародної інтеграції та її теоретичне 

обґрунтування. 

Поняття міжнародної інтеграції. Сутність міжнародної інтеграції. Теоретичне 

обґрунтування міжнародної інтеграції. 

НЕ № 1.2. Причини і історія виникнення міжнародної інтеграції і міжнародних 

організацій. 

Головні причини виникнення міжнародної інтеграції і міжнародних організацій. 

Особливості історичного розвитку міжнародної інтеграції і міжнародних організацій 

НЕ № 1.3. Особливості багатосторонніх відносин у сучасному світі та ролі 

міжнародних інститутів як суб’єктів міжнародних відносин. 

Міжнародні інститути як суб‘єкти міжнародних відносин. Особливості багатосторонніх 

відносин у сучасному світі. 

НЕ № 1.4. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі. 

Особливості розвитку інтеграційних процесів на європейському континенті.   

Європейський союз. Європейська асоціація вільної торгівлі. 

НЕ № 1.5. Особливості міжнародної інтеграції у Східній Європі і на пострадянському 

просторі. 

Особливості міжнародної інтеграції на східноєвропейському просторі. 

Особливості міжнародної інтеграції на пострадянському просторі. 

НЕ № 1.6. Розвиток інтеграційних процесів на американському континенті. 

Особливості інтеграційних процесів на північноамериканському континенті. 
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Особливості інтеграційних процесів на латиноамериканському континенті.  

НЕ № 1.7. Розвиток інтеграційних процесів в Африці і Азії. 

Особливості інтеграційних процесів в Африці. Особливості інтеграційних процесів в Азії. 

НЕ № 1.8. Характерні риси світової військово-політичної інтеграції. 

Головні приклади військово-політичних інтеграційних систем у світі. НАТО. АСЕАН 

НЕ 1.9. Військово-політична інтеграція на євроатлантичному просторі. 

Особливості військово-політичної інтеграції на євроатлантичному просторі. Особливості 

військово-політичної інтеграції на пострадянському просторі.  

НЕ 1.10. Особливості міжнародної інтеграції арабських держав. 

Міжнародна інтеграція арабських держав. Міжнародна інтеграція нафтовидобувних 

держав світу.  

НЕ 1.11. Особливості міжнародної інтеграції на Латиноамериканському континенті. 

Економічна інтеграція на латиноамериканському континенті. Військово-політична 

інтеграція на латиноамериканському континенті.  

НЕ 1.12. Особливості міжнародної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.   

Економічна інтеграція в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Військово-політична 

інтеграція в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

НЕ 2.1. Сутність і особливості глобалізації світової політики та її теоретичний 

фундамент у політичній сфері. 

Виникнення глобальної політики. Глобалізація політики. 

НЕ 2.2. Сучасний світовий порядок і міжнародна безпека у контексті глобалізаційних 

процесів. 

Особливості формування і розвитку сучасного світового порядку. Глобальна інтерсистема 

і міжнародна безпека. Міжнародна безпека і глобалізаційні процеси. 

НЕ 2.3. Особливості взаємодії глобалізації і держави. 

Еволюція взаємовідносин між державою та світовими інтегральними процесами. Ступінь 

участі держав у процесах глобалізації. Розвиток функції держави в умовах глобалізації.   

НЕ 2.4. Особливості політичної структури сучасного світу і її глобального управління. 

Множинність учасників на сучасній світовій арені. Глобалізація світу в кінці ХХ ст.. – 

початку ХХІ ст. 

Інтеграція і демократизація світу як тенденції сучасного етапу його розвитку. Зміни 

системи міжнародних відносин і політичної структури світу в кінці ХХ ст.. – початку ХХІ ст.   

НЕ 2.5. Особливості взаємодії глобалізації, політичному режиму і демократії. 

Виникнення глобальної політики і глобалізація політики. Історичні форми політичної 

глобалізації: трансформація політичної спільноти. Ступінь участі  країн у процесах глобалізації.   

НЕ 2.6. Глобалізація, глобальна інформаційна безпека і засоби масової інформації. 

Глобальна інформаційна безпека в умовах глобалізації. Засоби масової інформації як одна 

з умов розвитку глобальних процесів. Інтернаціоналізація засобів масової інформації. 

НЕ 2.7. Глобалізація, війна і організоване насилля. 

Війна і організоване насилля як один з найважливіших компонентів глобалізації. Сучасна 

військова глобалізація та її політичні наслідки. Проблематика глобальної безпеки. 

НЕ 2.8. Глобалізація в економічній і фінансовій сферах. 

Показники фінансової глобалізації і фінансової інтегрованості. Міжнародний капітал і 

світові гроші. 

Економічна незалежність і суверенітет в епоху глобальної фінансової системи.  

НЕ 2.9. Глобалізація і тероризм. 

Сутність явища глобального тероризму. Розвиток явища глобального тероризму в умовах 

інтернаціоналізації. Тероризм і війна. 

НЕ 2.10. Глобалізація і населення. 

Проблема бідності і багатства у 21 столітті. Здатність людства пристосуватися до 

глобальних перетворень на сучасному етапі.    

НЕ 2.11. Глобалізація, населення і міграційні процеси. 

Глобалізація і міграція населення. Глобалізація, міграція і національна держава. 
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Структурні наслідки: національна ідентичність і національне громадянство. 

НЕ 2.12. Глобалізація і рух антиглобалістів 

Особливості активності анти-глобалістського руху. Демонстрація активності альтерглобалістів. 

Перспективи боротьби альтерглобалістів з сучасними проявами глобалізації.  

 

Основна література до курсу: 

1. Афанасьев Е., Помощников Н. Россия – ЭСКАТО: новые горизонты сотрудничества // 

Международная жизнь. – 2008. - №8-9.  

2. Бжезинский Зб. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. М., 2004. 

3. Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения 

политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М., 2003. 

4. Бордюжа Н. ОДКБ – эффективный инструмент противодействия современным вызовам и 

угрозам // Международная жизнь. – 2007. - №1-2.  

5. Борисов А. Меняемся ли мы под влиянием глобализации? // Международная жизнь. – 2005. - 

№7-8. 

6. Бурляй Я. Меркосур, ЛАИ и другие // Международная жизнь. – 2005.- №2. 

7. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2003. 

8. Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь. – 2008. - №4. 

9. Горбачев М. С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. М., 2003. 

10. Капица С. Глобальная демографическая революция // Международная жизнь. – 2005. - №11.  

11. Коллинз Д. Мир множества полюсов и центров силы // Международная жизнь. – 2007. - №6. 

12. Лавров В. ШОС – право и безопасность XXI века // Международная жизнь. – 2008. - №1-2. 

13. Лебедева М. Мировая политика: учеб. для вузов. М., 2003. 

14. Римашевская Н., Галецкий В. Овсянников А. и др. // Население и глобализация. М.: Наука, 

2002.  

15. Черников П. Чем измерить ООН? Об оценке эффективности международных организаций // 

Международная жизнь. – 2005. - №2. 

16. Шустов В. Эволюция миротворчества ООН // Международная жизнь. – 2008. - №10.  
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 1991 Р. 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: на основі вивчення матеріалу сформувати цілісне 

уявлення про тяглість розвитку української дипломатії у часи середньовіччя, нового та 

новітнього часу, виробити навички аналізу історичних подій у сфері дипломатичної 

історії, виховувати патріотичні почуття на прикладі досягнень української дипломатії в 

попередні часи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
поглибити теоретичні знання про засадничі тенденції у сфері вивчення історії української 

дипломатії, засвоїти фактичний матеріал про розвиток дипломатичних стосунків 

українських земель з іншими країнами та регіонами, усвідомити роль визначних 

українських дипломатів у виробленні зовнішньополітичного курсу, вміти аналізувати 

досягнення та прорахунки української дипломатії в різні історичні періоди. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Українська дипломатія в період середньовіччя та новий час» 

 

НЕ 1.1. Початки української дипломатії 

Предмет та завдання курсу. Періодизація історії української дипломатії. 

Дипломатія перших князів Київської Русі. 

НЕ 1.2. Дипломатія князів Київської Русі від Святослава до Володимира 

Мономаха 

Головні напрями дипломатії Святослава. Розквіт давньоруської дипломатії часів 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Володимир Мономах та спроби відродження 

єдиної давньоруської дипломатії. 

НЕ 1.3. Дипломатія руських князівств періоду феодальної роздробленості. 

Дипломатія Галицько-Волинського князівства. 

Міжкнязвівська дипломатія як особливий вид дипломатичних відносин. 

Дипломатія Романа Мстиславича, Данила Галицького та їх спадкоємців. 

НЕ 1.4. Українські землі в міжнародних відносинах часів Великого князівства 

Литовського. 

Боротьба між Литвою і Польщею за українські землі. Боротьба між Литвою і 

Московською державою за українські землі та давньоруську спадщину. 

НЕ 1.5. Вихід козацтва на арену міжнародних відносин в др. пол. ХУІ – перш. 

пол. ХУІІ ст. 

Козаччина у сфері інтересів європейських держав (кінець ХУІ – початок ХУІІ ст.). 

Дипломатія Війська Запорозького у 20-40-х рр. ХХ ст. 

НЕ 1.6. Дипломатія Богдана Хмельницького часів Визвольної війни 

українського народу середини ХУІІ ст. 

Дипломатична служба української держави в часи Б.Хмельницького. Стосунки з 

іншими державами в 1648 – 1657 рр. 

НЕ 1.7. Дипломатія українських гетьманів 1657 – 1676 рр. 

Суперечливості дипломатії Ю.Хмельницького, П.Тетері, І.Брюховецького, 

П.Дорошенка. 

НЕ 1.8. Дипломатія українських гетьманів І.Самойловича, І.Мазепи, 

П.Орлика. 

Дипломатія І.Самойловича. Особливості зовнішньополітичного курсу І.Мазепи та 

П.Орлика. 
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НЕ 1.9. Українські землі в міжнародних відносинах кінця ХУІІІ – початку ХХ 

ст. 

Козацька «карта» в російсько-турецьких відносинах кінця ХУІІІ –перш. пол. ХІХ 

ст. Українське питання в роки Першої світової війни. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Українська дипломатія в 1917 – 1990 рр.» 

 

НЕ 2.1. Дипломатія Української Центральної Ради 

Стосунки Центральної Ради з країнами Антанти та Четвертного союзу. 

НЕ 2.2. Дипломатія гетьманської держави П.Скоропадського 

Розбудова українських дипломатичних установ. Стосунки з країнами Четвертного 

союзу. 

НЕ 2.3. Дипломатія Директорії УНР та ЗУНР. 

Боротьба української дипломатії за збереження суверенітету УНР в 1919-1921 рр. 

Українське питання на Паризькій мирній конференції. 

НЕ 2.4. Зовнішня політика УСРР (УРСР) та українських урядів на еміграції 

1921 – 1939 рр. (4 год.) 

Зовнішня політика УСРР (УРСР) в 1920-1922 та 1923-1939 рр. Дипломатія 

українських урядів в екзилі. 

НЕ 2.5. Українське питання в дипломатичній історії Другої світової війни (4 

год.) 

Пакт Молотова-Ріббентропа і українські землі. Українське питання в 

міждержавних стосунках СРСР з іншими державами. Діяльність ОУН на міжнародній 

арені. 

НЕ 2.6. Повоєнна дипломатія Української РСР (4 год.) 

Організаційні засади діяльності МЗС України в другій пол. 40-х – 80-х рр. ХХ ст. 

Участь УРСР в роботі міжнародних організацій. Міністри закордонних справ УРСР. 

 

Основна література до курсу: 

1. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001. 

2. Овсій І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року. – К., 1999. 

3. Головченко В., Матвієнко В. Дипломатична історія України від найдавніших часів 

до ХІХ століття. – К., 2007. 

4. Табачник Д. Історія української дипломатії в особах. – К.: Либідь, 2004. 

5. Сергійчук В.І. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI–середини XVII 

століття. – К.,1991  

6. Соловйова В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917-1921 

рр. – К.-Донецьк, 2006. 
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РЕГІОНАЛЬНІ МОВИ 

РУМУНСЬКА МОВА 

270д. (7 кредитів) 

 

Мета курсу - викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

основними правилами правопису так як розмовною, так і фаховою лексикою румунської 

мови, яка належить до романської мовної групи, з основними тенденціями в розвитку 

румунсько-українських відносин. Дисципліна включає основні теоретичні положення 

лінгвістичної праксеології та теорії і практики румунської мови (фонетика, лексикологія, 

орфографія, суспільно-політичні, дипломатичні тексти). Курс переслідує також мету, 

спрямовану на збагачення студентів навичками самостійної роботи з іноземними мовами.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенції: 

зрозуміти деякі спільні граматичні риси між румунською та українською мовами, 

перекладацькі аспекти перекладу з румунської, їх загальні, лексико-фразеологічні та 

морфолого-синтаксичні аспекти, а також головні завдання перекладознавства. Під час 

вивчення курсу студенти спробують узагальнити здобуті знання, як з румунської, так і 

з інших іноземних мов.  

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

НЕ 1.1-1.3 Фонетика румунської мови. 

Румунська мова як одна з романських мов. Алфавіт румунської мови. Голосні 

звуки.Приголосні звуки. Диграфи сі, се, gi, ge.Найважливіші правила вимови голосних та 

приголосних звуків.Наголос в румунській мові. Поняття дифтонгу. Види дифтонгів. 

Поняття трифтонгу. Види трифтонгів. 

НЕ 1.4-1.7 Іменники.  

Іменник. Граматичні категорії іменника (рід, число, відміни)  

Відмінювання іменників чоловічого та жіночого роду. Розмовна тема: Моя сім я. 

Іменники середнього роду. Відмінювання іменників середнього роду. Мішана відміна 

іменників.Вправи з відмінювання іменників. Текст: Робочий день студента. Іменники 

жіночого роду. 

НЕ 1.8. Артиклі (означені, неозначені) 

Поняття означеного та неозначеного артиклю. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1-2.4. Прикметники 

Прикметник  в румунській мові. Граматичні категорії прикметника. 

 

НЕ 2.8-2.9Граматика. Займенники.Повторення лексико-граматичного 

матеріалу за семестр     

Перевірка домашнього завдання. Займенник. Розряди займенників за 

значенням.Виконання лексико-граматичних вправ. 

 

 

Розмовна тема: Моє житло. Відмінювання числівників (кількісних і 

порядкових).Розмовна тема: Календар. Час. Форми   кількісних числівників. 

Розмовна тема: Мій друг. Ступені порівняння прикметників Форми прикметників. 

Відмінювання запропонованих прикметників. 

НЕ2.5-2-7 Числівники.  Активізація лексики Форми числівників.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

НЕ 3.1-3.3 Граматика румунської мови. Прикметники. 

Повторення відомостей з першого семестру. Прикметники.  Форми 

прикметників.Прикметники з 2,3,4- ма формами. Середній рід.Розмовна тема: Пори року. 

НЕ 3.4-3.9 Граматика румунської мови. Прислівник. 

Перевірка домашнього завдання. Прислівник. Поняття невизначеного прислівника. 

Вірш „Cântec‖. Порівняльний ступінь  прислівників. Іх місце в реченні. Текст: Чернівці. 

Невизначені  прислівники з частками va, ori. Контрольна робота. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

НЕ 4.1-4.3 Дієслова. Особові способи. Дієвідміни.Часи умовно-бажального 

способу.Відмінювання дієслів: a urca, a cânta, a studia, a face, a spune.Три дії презумтиву.  

Два часи презумтиву. Переклад презумтиву на українську мову. Відмінювання різних 

дієслів. Відмінювання дієслів бути мати, хотіти в imperativ . 

НЕ 4.4-4.7 Дієслова. Не особові способи. Часи дієслів. 

Перевірка домашнього завдання. Infinitivul şi gerunziul. Відмінювання дієслів: бути 

мати, хотіти в infinitiv şi gerunziu.  Participiul şi Supinul. Відмінювання дієслів: бути 

мати, хотіти в participiu şi supin.Самостійна робота. Інфінітив  та герундій. Відмінювання 

дієслів: бути мати, хотіти.  

НЕ 4.8-4.9 Дієслова. Стани дієслів. 

Перевірка домашнього завдання. Активний, пасивний та зворотній стани дієслів. 

Відмінювання дієслів: працювати, хвалити та радіти. Контрольна робота 

 

Основна література до курсу: 

1. Заюнчковский Ю., Николеску  Г., Репина Т. Румынский язык: Учебник. 2-е изд., - С 

Пб: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 1996 г. – 472 ст. 

2. Limba română contemporană, vol 1: Manual pentru studenţii străini.- Bucureşti :1978. – 

Univ.din Bucureşti; -246 p. 

3. Румуно-українській словник, Editura didactică şi  pedagogică, R.A. Bucureşti-România, 

Editura Alexandru cel Bun, Cernăuţi -Ucraina.- 561p. 

4. Ольга Беленеску, Румунська мова для іноземців, Вид-во Аріадна 98, Бухарест, 2003; - 

313ст. 

5.  Cемчинський Станіслав, Румунська мова – Чернівці, Букрек, 2007. – 248 с. 
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РЕГІОНАЛЬНІ МОВИ 

ПОЛЬСЬКА МОВА  

270 год. (7 кредитів) 

Мета курсу – курс польської мови покликаний здобути студентами-

міжнародниками ґрунтовні знання згаданої мови. Навчальний процес здійснюється із 

використанням традиційних та інноваційних методів навчання. Оригінальні фахові тексти, 

які всесторонньо висвітлюють життя у Польщі супроводжуються аудіо-CD, що полегшує 

оволодіння правильною вимовою. Письмові вправи після текстів збагачують словниковий 

запас фахової термінології та допомагають навчитися готувати есе та наукові статті, 

розвивають вміння критично дискутувати та вирішувати проблемні ситуації. Матеріали 

для самостійної роботи містять додаткові тексти і вправи. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути такі компетенції:  

вільно читати спеціальні тексти; розуміти основний зміст прочитаного; формулювати 

питання до змісту прочитаного і відповідати на них; перекладати з словником зміст 

тексту; реферувати зміст прочитаного українською і польською мовами. 

  

Вивчення курсу здійснюється за двома модулями: 

Змістовий модуль 1. 

„Граматика польської мови‖ 

НЕ 1.1 Фонетика польської мови та активізація лексики 
Вступ. Польська мова як одна з найрозвиненіших слов‘янських мов. Алфавіт 

польської мови. Основні правила вимови голосних та приголосних звуків. Наголос у 

польській мові. Носові звуки. Розмовні теми: розповіді про себе, про родину та опис 

квартири.   

НЕ 1.2 Іменники польської мови та активізація лексики 
Іменники чоловічого, жіночого, середнього роду та мішаної відміни. Аудіювання 

фахових текстів. Розмовні теми: готель, погода та клімат. 

НЕ 1.3 Прикметники, числівники польської мови та активізація лексики 
Прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду. Числівники: кількісні, 

порядкові, збірні та дробові. Читання та переказ фахових текстів.  

НЕ 1.4 Дієслова, прислівники польської мови та активізація лексики 
Дієслова першої, другої, третьої та четвертої дієвідмін теперішнього часу. 

Прислівники польської мови. Розмовні теми: у магазині, на вокзалі, громадський 

транспорт.   

Змістовий модуль 2. 

„Усне мовлення та аналітичне читання з елементами граматики” 

НЕ 1.1 Розмовні теми та сполучники 
Мій вільний час. Моя майбутня професія. Україна: майбутнє та сьогодення. 

Демократія. Державний устрій Польщі. Екстрадиція. 

НЕ 1.2 Аналітичне читання 
Внутрішня політика Польщі. Мої захоплення. Аудіювання фахових текстів.  

НЕ 1.3 Прийменники, сполучники польської мови та активізація лексики 
Розмовні теми: мої канікули, відпочинок. Діалоги: У лікаря, У кав‘ярні. Зовнішня 

політика Польщі. 

НЕ 1.4 Частки, вигуки прислівники польської мови та активізація лексики 
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Особливості польської мови на прикладі часток та вигуків. Розмовні теми: Традиції 

Польщі, дипломатичний етикет. Аудіювання фахових текстів.  

 

Основна література до курсу: 

1. Конопка Б. Учебник польського языка. Первая часть. — Варшава: Fundacja „Pomoc 

Polakom na Wschodzie‖, 1999. — 242 с. 

2. Редьква Я.П. Польська граматика. Морфологія: Конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 

2000. — 68 с. 

3. Практикум з польської мови. Укл. Т. Д. Івасютин, О.Ф. Слюсар. – Чернівці: Рута, 2008. 

– 50 c. 

4. Слюсар О.Ф., Макар Ю.І., Макар В.Ю., Струтинський В.Є. Польська мова. Посібник 

для студентів-міжнародників. – Чернівці: Рута, 2005. – 246 c. 

5. Слюсар О.Ф. Польська мова. Посібник для студентів-міжнародників. – Чернівці: 

Букрек, 2009. – 302 c. 

6. Bartnicka B. Uczymy się języka polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. – 

Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. – 143 c. 

7. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków: UNIVERSITAS, 2006. – 221 с. 

8. Grunwald-Kopeć R. Polska. – Warszawa: ParmaPress, 2003. – 127 с. 
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3 КУРС 
 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

54 год., (1,5 кредити) 

 

Курс ―Релігієзнавство‖ вивчає релігійні засади духовно-творчого самовизначення 

людини у світі, походження і функціонування релігії на різних етапах розвитку людства. 

Мета дисципліни дати студентам знання про час, причини виникнення 

закономірності розвитку релігії, трансформації її напрямків та віросповідних засад у ході 

розвитку людської цивілізації. 

У процесі вивчення курсу студент повинен оволодіти наступними компетенціями: 

Знати теоретичні аспекти релігієзнавства як сфери людської діяльності, наукову 

структуру релігієзнавчої науки в Україні, методологічні основи досліджень даної 

проблематики, пошук і систематизацію різних джерел, написання текстів наукових 

досліджень та їх оформлення, техніку захисту кваліфікаційних наукових робіт. 

Розуміти загальні історичні, філософські, соціальні й духовні процеси 

проблематики, релігійну ситуацію світу, України, регіону, еволюцію релігійних поглядів, 

причини секуляризаційних та сакралізаційних процесів сучасності та можливих тенденцій 

релігійних змін. Розуміти чим відрізняється релігія від інших форм суспільної свідомості 

та як реалізуються її соціальні функції в системі різноманітних зв‘язків. 

Уміти аналізувати і опрацьовувати наукову літературу з релігієзнавства, підбирати 

і складати списки літератури, робити історіографічні огляди з даної проблематики, писати 

тексти есе, статей, рефератів, ІНДЗ, дипломних і магістерських робіт, захищати їх на 

семінарських заняттях та в присутності наукової комісії. На основі отриманих знань уміти 

показати чим відрізняється релігія від інших форм суспільної свідомості та як 

реалізуються її соціальні функції в системі різноманітних зв‘язків, поважати інші 

світоглядні культури та віросповідання. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома модулями: 

 

Змістовий модуль 1 

“Роль і місце релігії у самовизначенні особи” 

 

НЕ 1.1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання. 

Предмет і структурні розділи релігієзнавства. Методи дослідження курсу. 

Методологічні принципи дисципліни. 

НЕ 1.2. Релігія і вільнодумство 

Релігієзнавство академічне і богословське. Огляд наукової і методичної літератури. 

НЕ 1.3. Релігія як світогляд (культурно-теоретичне явище). 

Сутність і етимологія поняття ―релігія‖. Загальні ознаки релігії. Релігієзнавчі 

концепції природи релігії. 

НЕ 1.4. Структура релігії та її соціальні функції. 

Зовнішня структура релігії. Внутрішня структура. Соціальні функції релігії. 

Класифікації релігії. 

НЕ 1.5. Ранньоісторичні форми релігії 

Магія. Фетишизм. Тотемізм. Землеробський культ. Анімізм. Шаманізм. 

НЕ 1.6. Наукове витлумачення походження релігії. 

Теологічні теорії походження релігії. Наукові теорії релігійних вірувань. Наукові 

пояснення виникнення релігії. 

НЕ 1.7. Етнічні релігії. 
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Походження етнічних релігій. Релігії Стародавнього Єгипту, народів Дворіччя, 

Малої Азії та Східного Середземномор‘я. Релігії Стародавньої Індії. Зароастризм. 

Давньоукраїнська релігія. 

Типологічні риси індуїзму. Специфіка віровчення джайнізму. Основні положення і 

характер сикхізму. Філософсько-етичне вчення конфуціанства. 

НЕ 1.9. Світові релігії 

Особливості світових релігій. Буддизм. Християнство. Православ‘я. Католицизм. 

НЕ 1.10. Роль світових релігій у цивілізаційному розвитку людства. 

Протестантські течії. Біблія - священна книга християн. Іслам - наймолодша 

світова релігія. 

 

Змістовий модуль 2 

“Релігія в умовах сучасних духовно-культурних трансформацій” 

 

НЕ 2.1. Новітні релігійні течії та рухи 

Характеристика новітніх релігій, течій і рухів. Неорелігії. Релігії орієнталістського 

напряму. Синтетичні релігії. 

НЕ 2.2. Сучасні неорелігії 

Новітні релігійні течії та рухи. 

Езотеричні релігійні об‘єднання. Неоязичництво та проблеми рідновірства. 

Саєнтологічні вчення. Неохристиянство. 

Основі фактори змін у сучасному релігійному просторі. Релігійна мережа України. 

НЕ 2.4. Основні тенденції релігійної мережі в Чернівецькій області. 

Характеристика релігійних конфесій у Північній Буковині. Розвиток православної 

церкви у Чернівецькій області. Характеристика католицької і греко-католицької церкви у 

краю. Старообрядництво на Буковині. Неоязичництво. 

НЕ 2.5. Вільнодумство в історії культури людства. 

Вільнодумство як ідейно-духовна течія. Вільнодумство Стародавнього світу. 

Середньовічне вільнодумство. Вільнодумство епохи відродження та Нового часу. 

Українське вільнодумство. 

НЕ 2.6. Гуманістичний характер смисложиттєвих концепції вільнодумства 

Вільнодумство - ідейна течія в духовному житті суспільства. Радикальні форми 

вільнодумства: французький атеїзм XVIII ст. Марксистсько-ленінський атеїзм. Сучасні 

організації вільнодумства. 

НЕ 2.7. Правові основи регулювання світоглядного самовизначення 

особистості. 

Поняття свободи совісті. Характеристика періодів державно-церковних відносин. 

Закон України ―Про свободу совісті та релігійні організації‖. 

НЕ 2.8. Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні 

Зміст категорій ―Свобода совісті‖, ―Свобода релігії‖, ―Свобода церкви‖, 

―світоглядний плюралізм‖. Міжнародні та правові акти, що гарантують свободу совісті. 

Сутність відокремлення церкви від держави і школи від церкви. 

 

Основна література до курсу 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. - К.: Світ 

знань, 2000. 

2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Історичне релігієзнавство. - Чернівці, 2000. 

3. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. 

Яроцького. - К., 1999. 

4. Лешан В.Ю. Релігієзнавство. - Чернівці, 1999. 

5. Лубський В.І. Релігієзнавство. - К., 1997. 

6. Релігієзнавчий словник. - К., 1996. 
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ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

54 год. (1,5 кредита) 

 

Мета викладання дисципліни. ознайомити студентів спеціальності 

―країнознавство (міжнародні відносини)‖ з основами наукової діяльності, структурою 

наукової діяльності в Україні, а також сприяти формуванню навичок науково-дослідної 

роботи у галузі політичних наук загалом та міжнародних відносин зокрема.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

Ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні); вивчити основи 

психології наукової діяльності, засвоїти основи методології наукової творчості та основні 

методи наукових досліджень; вивчити особливості різних видів наукових досліджень.  

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І 

«НАУКА ТА ОСНОВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

НЕ 1.1. Наука як система знань. Організація науково-дослідної роботи в 

Україні. 

Вступ. Поняття про науку. Наукова комунікація. Наукова школа. Організаційна 

структура науки в Україні. Підготовка та атестація наукових і науково-дослідницьких 

кадрів. Науково-дослідницька діяльність студентів. 

НЕ 1.2. Психологія та технологія наукової творчості. 

Організація творчої діяльності. Основні якості науковця. Психологія наукової 

творчості. Ділове спілкування і ділове листування. Робочий день науковця. Засоби 

наукової діяльності (робоче місце, оргтехніка, технічні засоби, особистий архів). Етичні 

аспекти наукового дослідження:  відповідальність вченого за результати досліджень, 

морально-етичні аспекти діяльності наукового колективу. Проблема плагіату. 

НЕ 1.3. Методологія та методи наукових досліджень. 

Методологія дослідження. Фундаментальна методологія. Загальнонаукова 

методологія. Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження. Методи на 

емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи  теоретичних досліджень. 

НЕ 1.4 . Вибір, етапи та ефективність наукового дослідження. 

Інформація  про об‘єкт дослідження.  Отримання та аналіз первинної інформації. 

Пошук вторинної інформації з теми. Аналіз наукової літератури. 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ 

«СПЕЦИФІКА КОНКРЕТНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

НЕ 2.1. Методика підготовки та оформлення курсових і дипломних 

(магістерських) робіт. 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових і дипломних робіт. основні 

етапи підготовки курсових та дипломних (магістерських) робіт. Структура і технічне 

оформлення курсових та дипломних робіт. Підготовка до захисту і захист курсових і 

дипломних робіт. 

НЕ 2.2. Методика підготовки та оформлення кандидатських і докторських 

дисертацій. 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до кандидатських і докторських 

дисертацій. Основні етапи підготовки кандидатських і докторських дисертацій. Структура 

і технічне оформлення кандидатських і докторських дисертацій. Підготовка до захисту і 

захист кандидатських і докторських дисертацій. 
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НЕ 2.3. Підготовка наукових публікацій. 

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова монографія. Наукова 

стаття. Тези наукової доповіді. Методика підготовки та оформлення публікації. Техніка 

написання тексту. Реферат. Доповідь (повідомлення). 

НЕ 2.4. Проведення наукових досліджень в галузі міжнародних відносин. 

Інформаційне забезпечення наукової роботи в галузі міжнародних відносин: 

бібліотеки, інтернет-ресурси. Провідні теоретичні школи міжнародних відносин. Розвиток 

досліджень в галузі міжнародних відносин в Україні. Основні наукові центри 

міжнародних досліджень. Захист дисертацій в галузі міжнародних відносин. 

 

Основна література до курсу: 

1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2003.   

2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006.  

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 

3-тє видання, виправлене і доповнене. – К.: Редакція ―Бюлетеня Вищої атестаційної 

комісії України‖, Видавництво ―Толока‖, 2005. 
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 

135 год. (4 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: вивчення студентами сучасного стану і тенденцій 

глобальних комунікаційних процесів, визначення їх впливу на світову, регіональну і 

національну політику; дослідження та прогнозування проблем міжнародного 

співтовариства в галузі інформації і комунікації 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати: 

зміст основних понять міжнародних інформаційних відносин; сутність концепцій та 

моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і комунікації; роль та функції 

міжнародних організацій у формуванні і реалізації ідеології інформаційного суспільства 

як чинника міжнародного розвитку; практику реалізації міжнародної інформаційної 

політики на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівня; вміти: 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності; користуватися різними методами 

самостійної роботи з навчальною та науковою літературою; використовувати 

документальні джерела для викладу практичного матеріалу; аналізувати конкретні події  

міжнародних інформаційних відносин та на їх підставі робити аргументовані висновки та 

рекомендації. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

Змістовий модуль 1.  

«Міжнародна інформаційна діяльність: тенденції та основні проблеми» 

 

НЕ 1.1. Основні поняття. Міжнародна інформаційна діяльність. 

Міжнародна інформація: основні поняття. Функції та джерела міжнародної 

інформації.  Правова інформація. Національні інтереси в інформаційній сфері. 

Міжнародні відносини в галузі інформації. Міжнародна інформаційна діяльність. 

НЕ 1.2. Електронні бібліотеки. 

Досвід створення електронних бібліотек Цілі створення електронної бібліотеки та 

функціональні вимоги. Правові питання створення електронних бібліотек. Характеристика 

та можливості електронних бібліотек. Доступ до бази даних електронної бібліотеки. 

НЕ 1.3. Інформаційне право та інформаційне суспільство. 

Розвиток нових інформаційних технологій як база становлення інформаційного 

суспільства. Моделі розвитку інформаційного суспільства. Прийняття та суть 

концептуального документу ЮНЕСКО «Інформаційне суспільство для всіх» (1996р.). 

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Проблеми та перспективи 

входження України до глобального інформаційного простору. Передумови, особливості і 

можливі шляхи переходу України до інформаційного суспільства. Національна програма 

інформатизації суспільства.  Україна та WSIS 2003-2005 рр. (женевський та туніський 

етапи) 

НЕ 1.4. Глобальний інформаційний простір. 

Поняття інформаційного простору. Властивості інформаційного простору.  

Структура  інформаційного простору. Суб‘єкти діяльності в інформаційному просторі. 

Політичні аспекти інтеграції України у світовий інформаційний простір. 

НЕ 1.5. Європейське інформаційне суспільство. 

Влада інформації та її місце і  роль в інформаційному суспільстві. Правове 

регулювання інформаційного суспільства. Стратегії та програми становлення 

інформаційного суспільства Європи. Європа і WSIS 2003-2005. Електронне урядування в 

програмах і практиці ЄС. Інтеграція України в європейське інформаційне суспільство. 

Основні причини та наслідки інформаційної нерівності та диспропорцій.  

НЕ 1.6. Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. 
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Доступ до інформації (документів) та його структурні аспекти. Регулювання 

концентрації засобів массової інформації: Стандарти ЄС та Ради Європи; Великобританія; 

Франція. Законодавство про дифамацію. Основні проблеми правового регулювання мережі 

Інтернет.  

НЕ 1.7. Віртуальні структури. 

Віртуальна реальність, віртуальне підприємство. Шляхи трансформації офісів. 

Створення віртуального офісу. Віртуальні співтовариства. Особливості віртуальних 

співтовариств. Освітні проблемно-орієнтовані віртуальні співтовариства. Приклади 

віртуальних співтовариств. 

НЕ 1.8. Міжнародна інформація у зовнішньополітичній діяльності держав. 

Мережева дипломатія: віртуальна дипломатія, Internet, Web – сайти. 

Медіадипломатія: глобальні медіа, інформаційні кампанії. Іміджева дипломатія. Імідж 

України у світових інформаційних потоках. Державний зовнішньополітичний брендінг 

розвинутих країн. Сучасні підходи створення та просування бренду держави. 

 

Змістовий модуль 2. 

 «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози» 

 

НЕ 2.1. Міжнародна інформаційна безпека: тенденції і прогнози.  
Інфотехнології в контексті нових викликів людству. Міжнародне право 

інформаційної безпеки: динаміка проблеми завершення переговорного процесу в рамках 

ООН. Політичні доктрини ГІБ. Спеціальні інформаційні операції: теорія і практика. ІО та 

ІВ в державній політиці США. Превентивна дипломатія у міжнародній системі 

підтримання миру. 

НЕ 2.2. Авторське право і мережеві технології. 

Авторське право в Інтернеті. Захист авторських прав у сфері цифрової передачі 

даних. Методи захисту авторських прав в Інтернеті. Проблеми правового регулювання в 

Інтернеті. Спеціальні і загальнотеоретичні проблеми правового регулювання в Інтернеті. 

Кодекс з захисту прав користувачів в кіберпросторі. Ліцензування в Інтернеті. 

Управління адресним простором в Інтернеті.  

НЕ 2.3. Інформаційні і комунікаційні технології в освіті. 

Гнучкі дистанційні технології в системі освіти. Основні моделі реалізації 

дистанційного навчання. Специфічні особливості дистанційного навчання. Характерні 

риси дистанційного навчання. Переваги та недоліки дистанційного навчання на основі 

комп‘ютерних телекомунікацій. Розвиток дистанційної освіти в країнах Європи. Розвиток 

дистанційної освіти в Канаді та США. Тлеуніверситети. Віртуальні університети. 

Концепція розвитку технологій дистанційного навчання в Україні. 

НЕ 2.4. Маніпулятивні технології в міжнародних відносинах. 
Основні підходи до визначення поняття ‖маніпуляція‖. Основні методи та прийоми 

маніпулювання в ЗМІ. Основні методи протидії маніпулятивним технологіям. 

НЕ 2.5. Електронна комерція. 

Основні визначення та категорії електронної комерції. Моделі електронної 

комерції. Розвиток Інтернет-комерції в Україні. Правове забезпечення електронної 

комерції. Електронно-цифрова форма договору. Проблематика поняття електронного 

підпису. Законодавство в області електронної комерції. 

НЕ 2.6. Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний 

досвід. 

Науково-технічна та інноваційна політика США. Розвиток науки і техніки в країнах 

Латинської Америки. Розвиток науково-технологічного потенціалу Росії та інших країн 

СНД. Зміни в науково-інноваційній сфері в країнах Східної Європи: 

НЕ 2.7. Система захисту інформації в США, Японії та Китаї. 
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Нормативно-правове забезпечення захисту інформації в США. Нормативно-

правове забезпечення охорони державної таємниці в США. Система захисту інформації в 

Японії.  Система захисту інформації в Китаї. 

НЕ 2.8. Теорії медіа  та медіаосвіта. 

Ключові теорії медіаосвіти в зарубіжних країнах. Основні етапи розвитку 

медіаосвіти. Розвиток медіаосвіти у Великобританії та Ірландії. Розвиток медіаосвіти у 

Німеччині. Розвиток медіаосвіти у Канаді. Розвиток медіаосвіти в Росії. Концепція 

розвитку медіаосвіти в Україні. 

НЕ 2.9. Різновиди сучасного тероризму в контексті міжнародної безпеки. 

Загальне поняття терору, тероризму, тероризуванню, агресії. Кібертероризм. 

Сучасні тенденції медіатизації тероризму. Анти терористичні стратегії США та РФ. 

Співпраця України та НАТО в боротьбі з міжнародним тероризмом. 

 

Змістовий модуль 3.  

«Європейська інформаційна політика» 

 

НЕ 3.1. Європейські засоби масової інформації та комунікації. 

Структура європейської мас-медійної сфери: Великобританії, Франції, Швеції, 

Італії, Німеччини. Саморегулювання ЗМІ в Європі. Медіакорпорації в європейському 

інформаційному просторі. 

НЕ 3.2. Міжнародна інформаційна політика. 

 Еволюція міжнародної інформаційної політики 80 років. Міжнародна 

інформаційна політика -90 років. Міжнародна інформаційна політика 2000-2008 років. 

Політика інтелектуального співробітництва в діяльності ЮНЕСКО. 

НЕ 3.3. Європейська інформаційна політика. 

Регіональні концепції і моделі міжнародного співробітництва в галузі інформації і 

комунікації. Регіональна інформаційна політика в рамках СНД. Програми національних 

інформаційних політик країн США, ФРН, Франції, Великобританії. Інформаційні стратегії 

країн „нової демократії‖: Польщі, Росії, України. 

НЕ 3.4.  Парадигми міжнародних інформаційних відносин. 

Мета, основні принципи, завдання інформаційного забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної 

діяльності (США, Японія, Англія, ФРН, Франції). Інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньої політики України. Економічні пріоритети політики інформаційного 

суспільства в розвинених країнах. Розвиток інформаційної економіки в країнах, що 

розвиваються. Інституційні засади міжнародного інформаційного поля. Встановлення 

правового регулювання кіберпростору світовим співтовариством.. Розробка етичних 

кодексів мережі Інтернет. Інфоетика. Регулювання кіберпростору в країнах ЄС. Основи 

законодавства України в інформаційній сфері. 

НЕ 3.5. Концептуальні підходи до визначення сутності та змісту категорії 

„інформаційна культура‖. 

Сутність інформаційної культури. Аспекти інформаційної культури. Культура 

інформаційних потреб та проблеми їх реалізації. Визначення культури інформаційних 

потреб. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури. 

  

Змістовий модуль 4.  

«Інформаційні центри зарубіжних країн». 

 

НЕ 4.1. Діяльність інформаційних центрів європейського регіону. 
Інформаційні центри ЄС. Інформаційні центри Російської Федерації. Політика 

Центру інформації та документації НАТО в Україні. 

НЕ 4.2. Аналітичний документ: структурні й текстуальні елементи. 
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Складання начерку аналітичного документа: Назва. Зміст. Список таблиць і (або) 

рисунків. Анотація або резюме. Вступ. Опис проблеми. Як побудувати опис проблеми: 

структура й аргументація. Варіанти політики. Як розробити варіанти політики: структура 

й аргументація. Як розробити варіанти політики: текст і аргументація. Висновки та 

рекомендації. Примітки. Бібліографія. Додатки. Алфавітний покажчик. 

НЕ 4.3. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країнах 

Східної Азії. 

Регулювання обміну інформації. Стратегічні державні програми інформатизації. 

Особливості розвитку національних інформаційних інфраструктур на сучасному етапі. 

Китайський підхід до регулювання Інтернету. Розвиток ІТ- виробництв і інформаційної 

інфраструктури в Китаї. Розвиток інформаційної інфраструктури В‘єтнаму. Інформаційне 

наповнення національного сегменту Інтернету. Розвиток національних інформаційних 

технологій Північної Кореї. Інтернет як інструмент північнокорейської пропаганди. 

НЕ 4.4. Інформаційно-аналітичні центри: структура і методи діяльності. 

Типологі та загальна характеристика світових інформаційно-аналітичних центрів. 

Стратегії американських "мозкових центрів". Діяльність аналітичних центрів США, 

Японії, Китаю, Західної Європи, Польщі та України. 

НЕ 4.5. Інформаційні війни – сучасний стан. 

Психологічні операції в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини 

XX ст. „Холодна війна‖ як подальший розвиток концепції психологічної війни. 

Інформаційні війни як війни інформаційної епохи. Виникнення і поширення терміну 

„інформаційна війна‖. Інформаційна війна в діяльності силових відомств США. Ставлення 

різних країн до інформаційної війни. Інформаційна війна в цивільній сфері. 

НЕ 4.6.  Медіаекономіка зарубіжних країн. 

Постіндустріальне суспільство і сучасна медіа економіка. Інформаційно багаті 

ринки ЗМІ. Ключові поняття медіа економіки. Економічна медіаполітика зарубіжних 

держав. Загальні риси газетних ринків інформаційно багатих країн. Національні газетні 

ринки: загальна характеристика. Аудіовізуальний сектор в медіаіндустрії. Основні моделі 

телевізійної індустрії. Економіка онлайнових ЗМІ. 

 

Основна література до курсу: 
1. Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. К.: 

Наша культура і наука, 2003. –  614с. 

2. Еойн Янґ і Ліза Куінн. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: 

Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. 

С.Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.:―К.І.С.‖, 2003. – 120 с. 

3. Європейські комунікації: Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2007. – 536 с. 

4. Інформаційна сфера України: стан, проблеми і перспективи. – К.: Київська правда, 2002. – 93 с. 

5. Інформаційне суспільство, політика, право в діяльності ЮНЕСКО. К.: Наша культура і наука, 2002. 384с. 

6 .  Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 400с 

7. Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції. К.: 2003, - 240 с. 

8. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і наука, 2003. 368с. 

9. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. - К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с.  

10. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 

916 с. 

11. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. – К.: Знання, 2006. – 663с.  

12. Толстик И.А. Медиасфера в условиях глобализирующегося мира. – Минск: Белорус. наука, 2007. 

– 205 с. 

13. Філіпченко Д.О. Формування інституційної бази інформаційної політики ЄС: Монографія. – К.: 

ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – 110 с. 

14. Флюр О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. К.: 1MB, 2004.-200 с. 

15. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

– Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text11/42.htm 

16. Диксон П. Фабрики мысли. – Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/institutes/Dikson-Thinktanks/1  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.A1.D0.A8.D0.90#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.A1.D0.A8.D0.90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.89.D1.96#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.89.D1.96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.97.D0.BD.D0.B8#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.96_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8_.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.97.D0.BD.D0.B8
http://evartist.narod.ru/text11/42.htm
http://stra.teg.ru/library/institutes/Dikson-Thinktanks/1
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ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

81 год. ( 2,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. В умовах глобалізації суспільно-політичні процеси, 

які протікають у державах все більше зазнають впливу світової політики і загального 

стану міжнародної системи. Подекуди цей вплив стає визначальним. Тому управління 

політикою вимагає сьогодні ґрунтовних знань не тільки із сфери політології, але й також 

міжнародних відносин. Якісна підготовка вітчизняних фахівців політології неможлива без 

ознайомлення їх із суттю міжнародних процесів і явищ, загальними принципами 

функціонування міжнародної системи, рушійними силами міжнародної і світової політики 

тощо. Саме цим й обумовлена необхідність викладання студентам спеціальності 

«політологія» предмету «Теорія міжнародних відносин» як комплексної дисципліни, 

об‘єктом вивчення якої є сфера реально існуючих зв‘язків та взаємодій на міжнародній 

арені. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких знань і умінь: 

Засвоїти основні підходи до розуміння суті сучасних міжнародних відносин; знати 

основні теорії міжнародних відносин; знати основні типи міжнародних систем, їх 

структуру та основні властивості; знати роль і місце конфліктів у міжнародних 

відносинах, значення сили та інтересів міжнародних акторів, а також типи останніх  та їх 

характеристики; уміти аналізувати процеси і явища в міжнародному середовищі, уміти 

будувати прогнози щодо ймовірних ситуацій у міжнародній і світовій політиці.  

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулям: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

НЕ 1.1. Теорія міжнародних відносин як наука 

Наукова природа ТМВ. ТМВ у системі суспільних наук. Предмет, об‘єкт, завдання, 

структура і функції ТМВ. Особливості проведення досліджень у науці про міжнародні 

відносини. Проблема методу у ТМВ. Методологія досліджень у сфері міжнародних 

відносин. Функції ТМВ. 

НЕ 1.2. Міжнародні відносини як суспільне явище 

Проблема наукового розуміння і дифініювання міжнародних відносин. Суть 

проблеми об‘єктивності міжнародних відносин. Визначення суті і взаємозв‘язку понять 

„міжнародні відносини‖, „зовнішня політика‖, „міжнародна політика‖, „світова політика‖. 

Аналіз характерних особливостей міжнародних відносин.  

НЕ 1.3. Учасники міжнародних відносин та їх інтереси 

Поняття „учасник МВ‖. Суть проблеми учасництва у науці про міжнародні 

відносини. Концепції „інтеакціонізму‖ та „етатизму‖. Типологія учасників міжнародних 

відносин. Характеристика основних типів учасників МВ. Визначення місця і ролі поняття 

„інтерес‖ в МВ. Проблема наукового розуміння інтересів учасників МВ. Типолоґізація 

інтересів учасників МВ. Національний інтерес: зміст і структура.  

НЕ 1.4. Структурні особливості міжнародних відносин 

Видова структура МВ. Зовнішньополітичні відносини. Міжнародні економічні 

відносини. Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. Визначення основних 

суб‘єктів у різних сферах міжнародних відносин та їх інтересів. Аналіз ролі і завдань 

держави у різних сферах міжнародних відносин. Основні форми МВ. 

НЕ 1.5. Міжнародні системи 

Визначення та еволюція поняття „система‖. Зміст системного підходу у сучасній 

науці про МВ. Системний підхід до аналізу МВ. Поняття, структурні особливості, закони 

функціонування і трансформації міжнародних систем. Ієрархія держав у міжнародній 

системі. Типи міжнародних систем. Стабільність у міжнародних системах. Еволюція 

міжнародних систем. Поняття, різновиди й основні компоненти середовища системи МВ.  

НЕ 1.6. Міжнародні конфлікти. 
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Сутність поняття ―міжнародний конфлікт‖. Проблема наукового розуміння та 

дифініювання. Внутрішня ґенеза конфлікту. Класифікація міжнародних конфліктів. 

Функції міжнародних конфліктів. Основні стратегії і тактики поведінки у міжнародних 

конфліктах. Основні підходи до дослідження і розв‘язання міжнародних конфліктів.  

НЕ 1.7. Міжнародна безпека 

Сутність поняття «міжнародна безпека». Параметри і види безпеки. Основні 

сучасні загрози міжнародній безпеці. Механізми підтримання міжнародної безпеки. 

Системи безпеки. 

НЕ 1.8. Міжнародний порядок 

Проблема розуміння та дифініювання поняття «міжнародний порядок». Фактори і 

форми міжнародного порядку. Історичні типи міжнародного порядку та їх 

характеристики. Особливості сучасного міжнародного порядку. 

НЕ 1.9. Засоби здійснення  міжнародних відносин 

Фактор сили у МВ. Сутність, параметри і типи сили, співвідношення понять „сила‖ 

та „могутність‖. Дипломатія як засіб МВ. Міжнародна пропаганда. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. ЕКСПЛАНТАЦІЙНІ ТЕОРІЇ 

СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

НЕ 2.1. Витоки теорії міжнародних відносин 

Міжнародно-політична думка стародавньої Індії. Міжнародно-політична думка 

стародавнього Китаю. Міжнародно-політична думка античної Греції. Міжнародно-

політична думка середньовіччя. Міжнародно-політична думка епохи Відродження. 

Міжнародно-політична думка Нового часу. 

НЕ 2.2. Сучасні теорії міжнародних відносин 

Політичний ідеалізм. Політичний реалізм. Школа стратегічного аналізу. 

Модерністські теорії МВ. Спір модерністів і традиціоналістів. Неокласичні теорії МВ. 

НЕ 2.3. Геополітичні концепції міжнародних відносин 

Виникнення класичної геополітичної науки. Геополітична концепція А.Т. Мехена. 

Геополітична концепція Х.Маккіндера. Геополітична концепція Н.Спайкмена. 

Геополітична концепція євразійства. Німецька геополітична школа. Сучасні геополітичні 

концепції. 

НЕ 2.4. Цивілізаційний вимір міжнародних відносин  

Сутність цивілізаційного підходу. Теорія культурно-історичних типів 

М.Данилевського. Цивілізаційна теорія О.Шпенглера. Теорія локальних цивілізацій 

А.Тойнбі. Концепція зіткнення цивілізацій С.Хантінгтона. Цивілізаційна концепція 

О.Кузнецова. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

РЕФЕРАТИВНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТВОРІВ КЛАСИКІВ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ДУМКИ ТА СУЧАСНИК НАУКОВИХ РОЗРОБОК  З ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 

(За окремим списком літератури, погодженим з викладачем) 

 

Основна література до курсу: 
1. Арон Р. Мирі війна між націями. – К., 2000. 
2.Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи. – 
Лвів, 2000. – 223с. 
3. Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории. //Полис. – 1995. – №4. 
4. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. – М.,2005. – 376с. 

5. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. Підручник.2-е вид., 

перероблене і доп.- К.: Кобза, 2003 – 528 с. 

6. Тихонравов Ю.В. Геополітика: Учебн. пособие.- М., 1998. 

7. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К., 2004. – 622с. 
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ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ І ЕТИКЕТ 

54 год. (1,5 кредити) 

      

 Мета викладання дисципліни. В умовах становлення незалежної Української 

державності, формування громадянського суспільства та правової держави, її входження 

як рівноправного партнера до європейського та світового співтовариства, надзвичайно 

важливого значення набуває дотримання певних церемоніальних і протокольних звичаїв 

та правил. Це обумовило необхідність викладання студентам предмету, метою вивчення 

якого є ознайомлення з становленням, еволюцією та особливостями дипломатичного 

протоколу, набуття і поглиблення знань студентів з основних норм дипломатичного 

протоколу.  

       

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ДИПЛОМАТІЇ» 

НЕ 1.1. Зовнішня політика України і дипломатія 

Незалежність України: основні підсумки та перспективи розвитку. Широкий вихід 

України на міжнародну арену. Визнання України як суверенної держави іноземними 

країнами та світовою громадськістю. Конституція України про зовнішню політику 

держави. 

НЕ 1.2. Поняття та історія дипломатичного протоколу, церемоніалу та 

етикету 

Предмет, значення, принципи дипломатичного протоколу. Поняття 

дипломатичного церемоніалу та етикету. Історія дипломатичного протоколу. Формування 

міжнародно-правової бази дипломатичного протоколу. Становлення дипломатичного 

протоколу і церемоніалу України. 

НЕ 1.3. Дипломатичний корпус. Дуаєн. Дипломатичний список 

Визначення поняття Дипломатичний корпус. Функції Дуаєна. Протокольні 

особливості процедури акредитації нового посла в країні перебування. 

НЕ 1.4. Старшинство в дипломатичному корпусі 

Дипломатичне старшинство – основа дипломатичного протоколу. Класи і ранги 

дипломатичних працівників. Дипломатичні імунітети та привілеї. 

НЕ 1.5. Дипломатичні візити і бесіди 
Значення дипломатичних візитів й бесід класифікація дипломатичних візитів. 

Протокольні характеристики різних дипломатичних візитів. Підготовка й проведення 
особистих бесід дипломатів. Етикет візитних карток дипломатів. 

НЕ 1.6. Дипломатичне листування 
Поняття  дипломатичного  листування.  Протокольні  вимоги  до дипломатичних 

документів. Види документів дипломатичного листування. 
НЕ 1.7. Протокольне забезпечення візитів на вищому рівні 
Місце та роль візитів на високому та найвищому рівнях у міжнародних відносинах. 

Класифікація і протокольні характеристики візитів. Особливі церемоніальні почесті. 
Програма візиту.  

НЕ 1.8. Дипломатичні прийняття 
Роль та значення дипломатичних прийнять у міждержавних взаєминах. 

Класифікація дипломатичних прийнять. Протокольні характеристики дипломатичних 
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прийнять. Підготовка та проведення дипломатичних прийнять. Схеми та правила розсадки 

на дипломатичних прийняттях. Реагування гостей за участь у прийнятті. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ У МІЖДЕРЖАВНОМУ 

СПІЛКУВАННІ» 

НЕ 2.1. Міжнародна ввічливість держав 

Поняття та основні складові міжнародної ввічливості держав. Етикет державної 

символіки. Реагування на святкові та траурні події в іноземній країні. Протокольне 

реагування на події у житті вищих державних осіб зарубіжної держави. 

НЕ 2.2. Протокол міжнародних організацій та конференцій  

Дипломатичний протокол в ООН та в інших міжнародних міжурядових 

організаціях. Особливості протокольного забезпечення діяльності неурядових 

міжнародних організацій. Дипломатичний протокол на міжнародних конференціях, 

нарадах, саммітах. 

НЕ 2.3. Дотримання норм дипломатичного етикету як складової іміджу 

сучасного дипломата 

Правила вітань за нормами дипломатичного етикету. Офіційні і протокольні форми 

рекомендування, представлення. Зовнішній вигляд дипломата, офіційної особи. Етикет 

телефонної розмови. 

НЕ 2.4. Протокольна діяльність дипломатичного представництва 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. про протокольну діяльність 

дипломатичного представництва. Протокольна робота дипломата. Протокольна робота 

дипломатичних представництва України за кордоном. 

НЕ 2.5 Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах 

Особливості англійської дипломатії. Особливості французької дипломатії. 

Особливості німецької дипломатії. 

НЕ 2.6. Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах 

Особливості італійської дипломатії. Дипломатія малих Європейських країн. 

НЕ 2.7. Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах 

Особливості американської дипломатії. Дипломатія країн Латинської Америки. 

Особливості дипломатії Австралії. 

НЕ 2.8. Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах 

Особливості дипломатії деяких країн Азії. Особливості дипломатії країн Близького Сходу. 

 

Основна література до курсу: 
1.Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. Навчальний посібник. – 
Вінниця, 2002. 
2.Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998. 
3.Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики 
в історії України. – Львів, 2000. 
4.Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу. – К., 1996. 

5.Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. Навчальний посібник. – К., 2006. 
6.Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001. 
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МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

216 год. (6 кредитів) 

 

Програма курсу „Міжнародне публічне право‖ розрахована на два семестри для 

студентів 3-го курсу. Вона поділена на два тематичних блоки: “Загальна теорія 

міжнародного публічного права” (5-й семестр) та “Регулювання міжнародно-

правових відносин у системі сучасних міжнародних відносин” (6-й семестр). Кожен 

блок передбачає по два модулі, які в сумі налічують 21 навчальний елемент. 

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів вміння на практиці 

використовувати чинне міжнародне право, тобто право, яке спирається на договори, 

конвенції та інші зобов‘язуючі документи, норми учасників міжнародного спілкування; 

сприяти розвиткові орієнтаційних навиків при використанні положень міжнародного та 

внутрішнього права; виробити розуміння відповідальності і санкцій у міжнародному 

публічному праві.   

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

уміти охарактеризувати предмет і метод дисципліни ―Міжнародне публічне право‖; 

розуміти особливості МПП, його функцій, співвідношення поміж міжнародним і 

внутрішньодержавним правом; розкривати зміст принципів міжнародного публічного 

права та характеризувати суб‘єкти міжнародного права; розуміти процеси формування 

цілісного наукового уявлення про право міжнародних договорів, міжнародних 

організацій, міжнародної безпеки, зовнішніх зносин, відповідальності у міжнародному 

праві тощо та їх впливи на функціонування сучасних міжнародних відносин.   

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями у 5 семестрі та за двома 

змістовими модулями у 6 семестрі 

5 семестр 

 „Загальна теорія міжнародного публічного права” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

НЕ № 1.1 Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права  
Виникнення міжнародного права та становлення сучасного міжнародного права. 

Поняття міжнародного публічного права, його особливості  та функції. Предмет 

міжнародно-правового регулювання та об‘єкт міжнародних правовідносин. 

Нормоутворення в міжнародному праві. Міжнародне публічне і міжнародне приватне 

праве. 

НЕ № 1.2 Основні принципи сучасного міжнародного права  
Поняття основних принципів міжнародного права. Принципи, які стосуються 

підтримання міжнародного миру і безпеки: - принцип незастосування сили чи загрози 

силою; - принцип вирішення міжнародних спорів мирними засобами; - принцип 

непорушності державних кордонів; - принцип територіальної цілісності держав; - принцип 

невтручання у справи, які входять у внутрішню компетенцію держав. Принципи, пов‘язані 

з міжнародним співробітництвом держав: - принцип загального поважання прав людини і 

основних свобод; - принцип рівноправності та самовизначення народів; - принцип 

сумлінного виконання зобов‘язань з МП - принцип зобов‘язань країн співробітничати 

одна з другою - принцип суверенної рівності держав. 

НЕ № 1.3 Територія у міжнародному праві  
Загальні питання території: теоретико-правова природа території; - види правового 

режиму території; - державна територія; - державний кордон; - міжнародні річки. 

Правовий режим Арктики: - проблеми інтернаціоналізації Арктики; - правові проблеми 

делімітації й режиму морських просторів Арктики. Міжнародно-правовий режим 

Антарктики: - основи міжнародно-правового режиму в Антарктиці; - система Договорів 

про Антарктику 
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НЕ № 1.4 Міжнародно-правові питання громадянства  
Поняття населення та регламентація його становища. Міжнародно-правові питання 

громадянства: - громадянство. Поняття і види; - способи набуття громадянства; - утрата 

громадянства; - апатриди і біпатриди. Правове положення іноземців. Правове положенні 

біженців, вимушених переселенців та переміщених осіб. Право притулку і екстрадиції.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

НЕ № 2.5 Суб’єкти сучасного міжнародного права. Правонаступництво держав  
Загальні питання міжнародної правосуб‘єктності: - поняття та види суб‘єкту 

міжнародного права; - первинні і вторинні суб‘єкти міжнародного права. Міжнародна 

правосуб‘єктність держави. Державний суверенітет. Україна як суб‘єкт міжнародного 

права. Міжнародна правосуб‘єктність націй і народів. Міжнародні організації як суб‘єкти 

міжнародного права. Міжнародно-правове визнання; - поняття і сутність визнання держав; 

- визнання урядів; - визнання „de jure‖ i визнання „de facto‖; - визнання і членство в ООН. 

Правонаступництво держав: - правонаступництво держав стосовно міжнародних 

договорів; - правонаступництво нових незалежних держав у зв‘язку з припиненням 

існування СРСР 

НЕ № 2.6 / Дипломатичне та консульське право. Основні поняття  
Поняття та джерела дипломатичного і консульського права. Склад та функції 

дипломатичних представництв. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва і 

його персоналу. Консульські функції. Консульські привілеї та імунітети. 

НЕ № 2.7 Міжнародні конференції  
Міжнародні конференції як засіб багатосторонньої дипломатії. Підготовка 

міжнародних конференцій. Правила процедури. Підсумкові документи конференції. 

Правовий статус делегацій на міжнародних конференціях.. 

НЕ № 2.8 Права людини і міжнародне право  
Значення міжнародного захисту прав людини для сучасних міжнародних відносин. 

Класифікація договорів по правам людини і міжнародні стандарти в галузі прав людини. 

Механізми міжнародного співробітництва в галузі прав людини та механізми 

міжнародного контролю за дотриманням прав людини. Захист прав людини в 

законодавстві України 

НЕ № 2.9 Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю  
Поняття міжнародної боротьби із злочинністю. Співробітництво країн у боротьбі зі 

злочинами міжнародного характеру та його основні міжнародно-правові форми. Боротьба 

з міжнародним тероризмом. Боротьба з незаконним оборотом наркотичних засобів та 

психотропними речовинами. Видача злочинців (екстрадиція). Діяльність міжнародної 

організації кримінальної поліції (Інтерпол). 

 

Основна література до курсу: 

1. Баймуратов М.А. Международное публичное право. Учебник. – К.: Истина, 2004.  

2. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право / Навчальний посібник. – 

Київ: Юрінком Інтер, 2001.  

3. Международное право. – М.: Международные отношения, 2001. 

4. Репецький В.М. Дипломатичне та консульське право.– Львів, 2002. 

5. Суверенітет України і міжнародне право / Відп. ред. В.Н.Денисов, В.І. Євінтов. – К., 

1995. 

6. Толочко О. Європейський досвід застосування ст.6 Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2001. - №6. – 

С.41-44. 
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 СВІТОВА ЕКОНОМІКА 

54 год., (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: Мета курсу – отримання студентами 

комплексного розуміння системи світової економіки та міжнародних економічних 

відносин, а саме: вивчення системи міжнародних економічних відносин і головних 

принципів їх розвитку; розгляд процесів інтернаціоналізації економічного життя в 

сучасному світі; з‘ясування проблем і тенденцій розвитку сучасної валютної системи; 

огляд функціонування світової економічної системи і ресурсного потенціалу країн світу; 

вивчення механізмів функціонування світової економіки, становища окремих країн, груп і 

регіонів світового економічного співтовариства. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: студенти 

оволодіють знаннями із визначення предмету міжнародних економічних відносин і 

специфічних рис економіки розвинених країн, економіки США, економіки Японії, 

економіки країн ЄС, економіки країн, що розвиваються, економіки Китаю та нових 

індустріальних держав, сутності і форм міжнародної економічної інтеграції та 

інвестиційної діяльності в загальносвітовому контексті. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ 

НЕ 1.1. Визначення предмета міжнародних економічних відносин і специфічні риси 

економіки розвинених країн. 

Сутність предмета світової економіки та міжнародних економічних відносин. Фактори 

розвитку світової економічної системи та визначення економічного потенціалу країни. 

Національна та світова економічні системи та їх взаємодія. Етапи розвитку, закономірності й 

особливості розвитку світової економіки. Структура світової економічної системи. Основні 

категорії та показники світової економіки. Природно-ресурсний потенціал світової економіки. 

Специфічні риси економіки розвинених країн. Найголовніші центри світового економічного 

розвитку. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій економічній системі. Особливості 

економічно розвинених країн. 

НЕ 1.2. Економіка США. 

Місце США у світовій економічній і політичній системі. Фактори економічного зростання 

США. Характерні особливості та історичні передумови економічного розвитку США. Природно-

ресурсний, трудовий, виробничий, науково-технічний і фінансовий потенціал економіки США. 

Структура і динаміка розвитку економіки США. Головні промислові та фінансові центри США. 

Зовнішньоекономічна стратегія США. Внутрішня економічна політика уряду. 

НЕ 1.3. Економіка Японії. 

Місце Японії у світовій економічній і політичній системі. Природно-ресурсний, трудовий, 

виробничий, науково-технічний і фінансовий потенціал економіки Японії. Структура національної 

економіки Японії. Специфічні особливості повоєнного розвитку економіки Японії. Головні 

промислові та фінансові центри Японії. Зовнішньоекономічна стратегія Японії та її головні риси. 

Економічна роль Японії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.  

НЕ 1.4. Економіка країн ЄС. 

Роль і місце країн-учасниць Європейського Союзу у світовій економіці. Природно-

ресурсний, трудовий, науково-технічний і фінансовий потенціал країн-учасниць ЄС. Економічна 

специфіка провідних країн-учасниць ЄС. Основні етапи реалізації, сучасний стан і ймовірний 

розвиток інтеграційного процесу в середовищі членів ЄС. Перспективи і проблеми процесу 

розширення ЄС. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕ 2.1. Економіка країн, що розвиваються.  

Нерівномірність економічного розвитку світової системи і диференціація країн, економіка 

яких розвивається, а саме: виокремлення групи нових індустріальних держав, країн, що 

розвиваються, із середнім ступенем розвитку та найбідніших країн. Економіка найменш 

розвинених країн і поняття периферії сучасного світового господарства. Економічна допомога 

найменш розвиненим країнам. Умови і фактори розвитку. Специфіка й особливості економіки 

країн Африки, Близького і Середнього Сходу і Латинської Америки.    

НЕ 2.2. Економіка Китаю та нових індустріальних держав. 

Місце і роль Китаю у світовій економіці. Основні показники економіки Китаю. Фактори 

економічного розвитку Китаю. Структура і динаміка розвитку економіки. Внутрішня економічна 

політика Китаю. Зовнішньоекономічна політика Китаю.    

НЕ 2.3. Сутність і форми міжнародної економічної інтеграції та інвестиційної 

діяльності в загальносвітовому контексті. 

Поняття й особливості міжнародної економічної інтеграції. Макроінтеграція й 

економічний регіоналізм. Передумови й умови становлення міжнародної економічної інтеграції як 

якісно нового рівня міжнародних економічних відносин. Форми регіональної економічної 

інтеграції. Проблеми та перспективи світової економічної інтеграції. Північноамериканська 

економічна інтеграція. Економічна інтеграція азіатських країн. Особливості економічної інтеграції 

країн Латиської Америки і Африки.  

 

Основна література до курсу: 
1. Астапов К. Стратегия развития в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2006. – №2. 

2. Баскакова М. Японская экономическая модель // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2004. – №1.  

3. Бородаевский А. Тенденции социально-экономического развития в разных регионах мира // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – №4. 

4. Бугров С. Глобализация, модернизация или интернационализация? // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2002. – №4. 

5. Василевский Э. Структурные сдвиги, динамика и эффективность роста экономики США до 

2020 г. // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №9.  

6. Васильев В. Экономические проблемы США в начале XXI века // США-Канада: Экономика, 

политика, культура. – 2005. – №1. 

7. Добринская О. Отношения Японии с крупными державами АТР // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2003. – №3.  

8. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, 

К.І.Ржепівшевського. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 352 с. 

9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации (Статья вторая) // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2002. – №2. 

10. Леонтьева Е. Япония // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №8.  

11. Ломакин В. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2001. – Гл.20. 

12. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2005. – №1. 

13. Марцинкевич В. США в процессе трансформации // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2000. – №8.  

14. Мировая экономика. Учебник / Под.ред. А.Булатова. – М.: Юристъ, 2001. – Гл.17. 

15. Пороховский А. Динамика структуры американской экономики // США-Канада: Экономика, 

политика, культура. – 2005. – №7. 

16. Тараканов Г. Детерминанты экономического роста и уровень развития страны // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2007. – №9. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ 

54 год. (1,5 кредита) 

 

Мета викладання дисципліни. Останнє десятиліття ХХ ст. характеризується для 

України серйозними і глибокими змінами багатьох аспектів життя людей. На сьогодні 

триває пошук шляхів реформування економіки, процес переоцінювання ролі та значення 

підприємництва, бізнесу, фінансів, суспільних і господарських організацій і рухів. Метою 

дисципліни є вивчення студентами теоретико-методологічних основ менеджменту (умови 

спільних закономірностей, принципи та методи управління господарськими 

організаціями). Що стосується маркетингу, то його суть передбачає вивчення 

особливостей взаємодії «суб‘єктів ринку». 

 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 природу й основні властивості організації як об‘єкта управління; 

 еволюцію поглядів на сутність поняття менеджменту та багатоаспектність цієї 

категорії; 

 сутність менеджменту з позиції вивчення розвитку науки управління; 

 види управлінського контролю, їх сильні та слабкі аспекти; 

 особливості формування товарної, цінової, розподільчої маркетингової політики; 

 маркетингові комунікаційні інструменти. 

уміти: 

 використовувати інформацію в процесі прийняття управлінських рішень; 

 застосовувати комунікації в управлінні; 

 досліджувати маркетингове середовище організації; 

 добувати маркетингову інформацію та проводити маркетингові дослідження. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

«Сутність, особливості розвитку та впровадження менеджменту» 

 

НЕ 1.1. Поняття та сутність менеджменту 

Природа та основні властивості організації як об‘єкта управління. Еволюція поглядів на 

сутність поняття менеджменту та багатоаспектність цієї категорії. Функції менеджменту 

та їх взаємозв‘язки в межах циклу менеджменту. Ознаки діяльності менеджера.  

НЕ 1.2. Розвиток науки управління 

Сутність менеджменту з позиції вивчення науки управління. Логіка розвитку науки 

управління та формування її сучасних перспектив. Ключові ідеї класиків менеджменту. 

НЕ 1.3. Планування в організації 

Сутність планування як функції управління. Основні етапи процесу планування та типи 

планів в організації. Механізм управління за цілями, його сильні та слабкі аспекти. Зміст 

етапів процесу формування стратегії. 
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НЕ 1.4. Управлінський контроль 

Сутність і місце контролю в системі управління організацією. Види управлінського 

контролю, їх сильні та слабкі аспекти. Причини опору контролю та методи їх подолання. 

Сутність основних інструментів фінансового контролю діяльності організації. 

НЕ 1.5. Комунікації в управлінні 

Сутність комунікацій та їх роль в процесі управління. Модель процесу комунікації та та 

зміст кожного з його елементів й етапів. Види формальних і неформальних комунікацій у 

системі управління. 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

«Сутність, середовище та політика маркетингу» 

 

НЕ 2.1. Сутність, основні складові та концепції маркетингу 

Походження і сутність маркетингу. Комплекс маркетингу, основні функції маркетингу. 

Основні ознаки маркетингового стилю управління. Концепції маркетингу. 

НЕ 2.2. Маркетингове середовище та види маркетингу 

Маркетингове середовище організації. Основні види маркетингу. Особливості споживчого 

маркетингу. Особливості промислового маркетингу. 

НЕ 2.3. Товарна маркетингова політика 

Маркетинговий аналіз товару. Основні маркетингові рішення щодо товару. Життєвий цикл 

товару. Стратегії використання торговельної марки. Стадії життєвого циклу товару. Стадії 

розробки нового товару. 

НЕ 2.4. Цінова політика в маркетингу 

Ціна товару, її функції та способи класифікації в маркетингу. Фактори 

ціноутворення. Внутрішні та зовнішні фактори ціноутворення. Методи встановлення 

фактичних цін. Цінова еластичність попиту. Відносно еластичний та нееластичний 

попит, попит з одиничною еластичністю. Фактори цінової еластичності попиту. 

НЕ 2.5. Маркетингові комунікаційні інструменти 

Реклама та рекламне звернення. Фактори ефективності впливу рекламного звернення. 

Фактори переконливості рекламних доводів. Рекламні доводи та їх характеристика. 

Комунікативна та комерційна ефективність реклами. 

 

Основна література до курсу: 

 

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с. 

9. Глухов В.В. Менеджмент: Учебн. для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 608 с. 

10. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М.Озарян. – К.: Навч. – метод. центр 

«Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с. 

11. Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 325 с. 

12. Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Отенко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. – Х.: ХДЕУ, 

2002. – 208 с. 

13. Скібіцька Л.І. Менеджмент: Навч. посіб.  К. Знання, 2002. 
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ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

(Іспанська) 

288 год. (8 кредитів) 

 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу 

полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно її 

читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і 

відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами. 

Також студенти повинні опанувати системою діалогічних реплік, які дозволять 

йому спілкуватися з носіями мови, вміти складати ситуативні діалоги. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції морфології та синтаксису. 

Заперечувальну та стверджувальну форму наказового способу та вживання з ним 

займенників-додатків. ; 4 часи Subjuntivо.   Лексичний мінімум в обсязі 3400 одиниць 

активно засвоєної лексики, пасивного запасу – 2500 одиниць, 4 часи дійсного стану. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Граматика  

Н.Е.1.1.- Н.Е.1.3. Modo subjuntivo в політичних текстах. 

Статут Організації Об’єднаних Націй. 

Subjuntivo Presente y Imperfecto. Futuro Simple в якості модального дієслова. 

Н.Е.1.4. Condicional (Repaso y sistematización). 

Вживання  Condicional в різних значеннях. Infinitivo con acusativo.   

Н.Е.1.5. Infinitivo con acusativo .   

Інфінітивні звороти з Acusativo.  

Н.Е.1.6.- Н.Е.1.9.  Повторення Imperativo. 

Наказовий спосіб правильних і неправильних дієслів. Займенники-додатки при 

наказовому способі. 

Н.Е.1.10. Preterito perfecto de Subjuntivo. 

Відмінювання дієслів в  Preterito perfecto de Subjuntivo. Вживання умовного стану 

після дієслівних сполучень. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

 

Н.Е.2.1. Боротьба за мир-основна мета людства. 

Основні засади та цілі ООН. Структура ООН. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.4. Порядок ви наймання та здавання квартири в оренду 

Огляд оголошень. Рекомендації щодо ви наймання житла. 

Н.Е.2.5.-2.8. Мехіко – зона пустелі. 
Ваше ставлення до проблем охорони довкілля. Проблеми урбанізації.  

Н.Е.2.9. Одежа. Кольори 
Якого кольору одежу ти носиш? Яким кольорам надаєш перевагу 

Н.Е.2.10. -2 .14.Робочий день студента.  Орієнтація в місті. 

Як ефективно спланувати робочий день. Організація навчання. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.4. Сучасна сім’я 
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Що таке бути сучасним по-іспанські. Дозвілля в Іспанії 

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.10. Географія Іспанії та України. 
Історія Реконкісти. Національні символи Іспанії та України. 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Граматика 

 

Н.Е.4.1.- Н.Е.4.4. Теперішній невизначений час. Дієприкметник минулого часу. 

Утворення теперішнього часу умовного стану неправильних дієслів 

Н.Е.4.5-4.7. Вживання умовного стану для волевиявлення 

 

Література 

1.   A.González Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sánchez Alfaro. Практический курс 

испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 1998г., 286 с. 

2. А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное 

пособие по испанскому языку. – М Высшая школа, 2003., 318 с. 

3. Дышлова И.. Курс испанского языка для продолжающих. – Спб.: 

издательство «Союз», 2004., 372 с. 

4. А.И.Патрушев. Учебник испанского языка. Практический курс 

(продвинутый этап). – М.2003., 292 с. 
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ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

(англійська мова) 

288  год. (8 кредитів) 

 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати англомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури англомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого 

діалогічного мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних 

конструкцій, набуття навичок двостороннього усного та письмового перекладу, 

просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 

 

НЕ 1.1-1.4 Модальні дієслова can, could, may, might, must, have to. Особливості 

вживання модальних дієслів, відмінності у значенні модальних дієслів, вживання 

модальних дієслів з різними відтінками значення. 

НЕ 1.5-1.9 Модальні дієслова need, should/ought to, shall, will/would. Відмінність у 

вживанні модальних дієслів, вживання модальних дієслів з різними відтінками значення, 

особливості вживання модальних дієслів. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 

 

НЕ 2.1-2.4 Спорт та ігри. Види спорту у Великій Британії та Сполучених штатах. 
Вплив сорту на здоров‘я нації. Відомі англійські та американські спортсмени. 

Найпопулярніші види спорту Великої Британії та США. Види спорту, яким займаються 

студенти України, США, Великої Британії. Відомі українські спортсмени. Досягнення 

українських спортсменів на останніх Олімпійських Іграх. 

НЕ 2.5-2.9 Театр. Кіно. Телебачення. Телебачення у житті сучасної людини. Кіно 

– невід‘ємна частина дозвілля. Робота ведучих на телебаченні. Враження про переглянуту 

нещодавно передачу. Знамениті актори сучасності. Враження про переглянутий 

нещодавно фільм. 

 

СЕМЕСТР 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Граматика” 

 

НЕ 3.1-3.4 Модальні дієслова dare, to be. Особливості вживання модальних дієслів, 

відмінності у значенні модальних дієслів, вживання модальних дієслів з різними 

відтінками значення.  
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НЕ 3.5-3.9 Інфінітив. Особливості вживання інфінітива в сталих конструкціях. 

Відмінності у вживанні інфінітива та герундія. Особливості перекладу інфінітива 

українською мовою. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 
 

НЕ 4.1-4.4  Світ.  Стурбованість світової громадськості щодо стану довкілля, 

світового океану. Заходи, яких потрібно вжити, щоб запобігти зникненню рідкісних видів 

світової флори та фауни. Спільна боротьба урядів розвинутих країн з «парниковим 

ефектом». 

НЕ 4.5-4.9 Велика Британія. Географічне розташування Великої Британії. 

Політична система країни та країн Співдружності. Основні економічні центри Великої 

Британії. Ви значні історичні місця та музеї . Традиційна кухня англійців. 

 

 

Основна література до курсу: 

1. Янсон В.В., Свистун Л.В. A Practical Guide for Learners of English: Практичний курс 

англійської мови  для  студентів  вищих  навчальних  закладів: Книга II: Навч. посібник. - 

Англ. мовою. - Київ: ТОВ „ВП Логос‖, 2003. - 352 с.: іл. 

2. Англійська мова для студентів-міжнародників / Богатирець В.В., Копилов В.С., 

Куделько З.Б., Лучак М.М. –  Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 320 с. 

 

 

 

 

„АНГЛІЙСЬКА МОВА” 

54год. (1,5 кредити) (1 семестр), 54год. (1,5 кредити) (2 семестр). 

 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати англомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури англомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого 

діалогічного мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних 

конструкцій, набуття навичок двостороннього усного та письмового перекладу, 

просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 

 

НЕ 1.1-1.4 Модальні дієслова can, could, may, might, must, have to. Особливості 

вживання модальних дієслів, відмінності у значенні модальних дієслів, вживання 

модальних дієслів з різними відтінками значення. 
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НЕ 1.5-1.9 Модальні дієслова need, should/ought to, shall, will/would. Відмінність у 

вживанні модальних дієслів, вживання модальних дієслів з різними відтінками значення, 

особливості вживання модальних дієслів. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 

 

НЕ 2.1-2.4 Спорт та ігри. Види спорту у Великій Британії та Сполучених штатах. 
Вплив сорту на здоров‘я нації. Відомі англійські та американські спортсмени. 

Найпопулярніші види спорту Великої Британії та США. Види спорту, яким займаються 

студенти України, США, Великої Британії. Відомі українські спортсмени. Досягнення 

українських спортсменів на останніх Олімпійських Іграх. 

НЕ 2.5-2.9 Театр. Кіно. Телебачення. Телебачення у житті сучасної людини. Кіно 

– невід‘ємна частина дозвілля. Робота ведучих на телебаченні. Враження про переглянуту 

нещодавно передачу. Знамениті актори сучасності. Враження про переглянутий 

нещодавно фільм. 

СЕМЕСТР 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Граматика” 

 

НЕ 3.1-3.4 Модальні дієслова dare, to be. Особливості вживання модальних дієслів, 

відмінності у значенні модальних дієслів, вживання модальних дієслів з різними 

відтінками значення.  

НЕ 3.5-3.9 Інфінітив. Особливості вживання інфінітива в сталих конструкціях. 

Відмінності у вживанні інфінітива та герундія. Особливості перекладу інфінітива 

українською мовою. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 
 

НЕ 4.1-4.4  Світ.  Стурбованість світової громадськості щодо стану довкілля, 

світового океану. Заходи, яких потрібно вжити, щоб запобігти зникненню рідкісних видів 

світової флори та фауни. Спільна боротьба урядів розвинутих країн з «парниковим 

ефектом». 

НЕ 4.5-4.9 Велика Британія. Географічне розташування Великої Британії. 

Політична система країни та країн Співдружності. Основні економічні центри Великої 

Британії. Ви значні історичні місця та музеї . Традиційна кухня англійців. 

 

 

 

Основна література до курсу: 

1. Янсон В.В., Свистун Л.В. A Practical Guide for Learners of English: Практичний курс 

англійської мови  для  студентів  вищих  навчальних  закладів: Книга II: Навч. посібник. - 

Англ. мовою. - Київ: ТОВ „ВП Логос‖, 2003. - 352 с.: іл. 

2. Англійська мова для студентів-міжнародників / Богатирець В.В., Копилов В.С., 

Куделько З.Б., Лучак М.М. –  Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 320 с. 
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ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ (французька мова) 

3 курс (країнознавство) 

288 год. (8 кредитів) 

Мета курсу – дати студентам поглиблені знання з французької мови, навчити їх 

працювати з фаховою літературою, написаною французькою мовою, розвивати 

навики читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, 

ознайомити із цивілізацією та культурою Франції.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати 

питання до змісту прочитаного і відповідати на них, перекладати з словником зміст 

тексту, реферувати зміст прочитаного українською та французькою мовами. В програмі 

передбачено складання ситуативних діалогів, дається розробка деяких ситуацій, в яких 

може опинитися науковець за кордоном. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Природні кордони Франції та її населення” 

 

НЕ 1.1 Урок дом читання. Le petit prince. Les souvenirs d’un chomeur. Урок 1, 2. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 1.2. Le cadre naturel français. La population française. Урок 1, 2. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 1.3.  Forme interrogative. Tableau de principaux suffixes. Tableau de principaux 

prefixes. Passé surcomposé. Passé antérieur. Passé immédiat dans le passé. Pronoms 

personnels. 

Вживання виразів із словом  côté. Вирази із дієсловом sortir. Вживання 

спільнокореневих слів. Вживання виразів із словом  vie. Різниця у вживанні дієслів offrir 

та proposer. Вживання виразів із дієсловом tourner. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„ФРАНЦУЗИ, ЇХ ТРАДИЦІЇ ТА РЕЛІГІЯ” 

НЕ 2.1 Робота з розмовною темою l’Union Europeenne. 

Вживання виразів із словом  chance. Вирази із дієсловом entrer. Вживання 

спільнокореневих слів. Вживання виразів із словом  besoin. Різниця у вживанні дієслів 

demander та prier. Вживання виразів із дієсловом tirer. 

НЕ 2.2  Les Français et leurs traditions. Les réligions des Français. 

Релігії, які розповсюджені у Франції. Місце католицизму серед інших релігій. 

Державні та релігійні свята у Франції. Традиції французів. 

НЕ 2.3. Група часів плану майбутнього. Умовні речення. Прислівникові 

займенники en та y, їх місце у реченні. Узгодження часів дійсного способу. Непряма 

мова та непряме питання. Присвійні та вказівні займенники. 

Вживання умовних речень. Вживання прислівних займенників en та у. Різниця у 

вживанні непрямої мови і непрямого питання. Вживання присвійних та вказівних 

займенників. 

Модульна контрольна робота. Група часів плану майбутнього. Умовні речення. 

Прислівникові займенники en та y, їх місце у реченні. Узгодження часів дійсного 

способу. Непряма мова та непряме питання. Присвійні та вказівні займенники. 

Вживання умовних речень. Вживання прислівних займенників en та у. Різниця у 

вживанні непрямої мови і непрямого питання. Вживання присвійних та вказівних 

займенників. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

„ДЕПАРТАМЕНТИ ТА ЗАМОРСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ФРАНЦІЇ. ПОЛІТИЧНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ.” 

НЕ 3.1. Урок дом читання. Qu’est-ce qu’un Français? Урок 5-6 

Розподіл зарплати серед різних верств населення. Витрати на харчування. 

Сплачування податків. 

НЕ 3.2. Робота з розмовною темою l’OTAN. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 3.3. Départements et territories d’outre-mer (DOM-TOM) français. L’organisation 

politique de l’etat. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 3.4. Вживання subjonctif в підрядних реченнях додатку та обставини. 

Subjonctif у незалежних реченнях. 

Вживання subjonctif в підрядних реченнях додатку та обставини. Subjonctif у 

незалежних реченнях. 

Самостійна робота. Subjonctif. 

Вживання subjonctif в підрядних реченнях додатку та обставини. Subjonctif у 

незалежних реченнях. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ФРАНЦІЯ ПІД ЧАС ВИБОРІВ. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 

ФРАНЦІЇ. 

НЕ 4.1. Робота з розмовною темою Relations publiques. Ознайомлення з новою 

лексикою.  

Вживання виразів із словом  suite. Вирази із дієсловом tenir. Вживання 

спільнокореневих слів. Вживання виразів із словом  choix. Різниця у вживанні дієслів 

obtenir та recevoir. Вживання виразів із дієсловом advancer. 

НЕ 4.2. La France electorale. Les partis politiques. Урок 7-8 

Виборча система у Франції. Як організовують вибори у Франції. Політичні партії. 

НЕ 4.3. Минулий час способу Subjonctif. Узгодження часів способу Subjonctif. 

Прості та складні відносні займенники. 

Граматика. Imparfait et plus-que-parfait du Subjonctif. Concordance des temps du 

Subjonctif. Pronoms relatifs.  

Модульна контрольна робота. Система освіти у Франції.  

Заклади початкової освіти. Як організована початкова освіта. Організація середньої 

освіти. Типи вищої освіти у Франції. Місце вищих шкіл у системі освіти. Категорії 

викладацького персоналу у вищих навчальних закладах. 

 

Основна література до курсу: 

1. Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.С. Студенець ―Поглиблений 

курс французької мови‖. –Київ ―Вища школа‖, 2000. 

2. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун ―Бизнес-курс французского языка‖. –Москва, 2004. 

3. Ж. Може ―Учебник современного французского языка‖. - Киев, изддательство СП 

―Свенас‖, 1995. 

4. 120 розмовних тем з французької мови. – Тернопіль СМП „Астон‖, 2000. 

5. 250 тем французского языка / Сост. А.А. Сологуб. – Донецк: ОООПКФ «БАО», 2003. 
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ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

(німецька мова) 

288  год. (8 кредитів) 

 
Мета навчальної дисципліни “Німецька мова” полягає у оволодінні студентами 

чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та вміння 

висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні. 

На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в студентів 

уміння вільно й грамотно висловлюватися німецькою мовою, вести діалог на задані теми 

та опрацьовувати історичні джерела німецькою мовою. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти реалії 

німецькомовних країн, їхні історичні традиції та соціокультурні звичаї. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти ряд лексичних 

одиниць та граматичних норм німецької мови, їх комбінаторні потенції та відповідність 

українським аналогам. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись вести бесіду 

німецькою мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану тематику, 

розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти орфографічні норми 

німецької мови у межах вивчених тем. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Соціокультурний аспект з організації роботи та відпочинку в Німеччині” 

 

НЕ 1.1 Робота та вільний час 

Приклади різного роду людей щодо їх розпорядку роботи, особливості та винятки  

утворення Konjunktiv ІНЕ 1.2 НЕ 1.2 Робота та вільний час 

Моя майбутня професія, вибір, обґрунтування, особливості та винятки  утворення 

Konjunktiv ІI 

НЕ 1. 3 Робота та вільний час 

Дозвілля в Німеччині, своєрідність вживання часових форм Konjunktiv I у 

підрядних реченнях  

НЕ 1.4 Робота та вільний час 

Своєрідність організації подорожей німців, особливості вживання Konjunkt.І, 

II. для висловлення нереального бажання, умови, припущення 

НЕ 1.5 Робота та вільний час 

Своєрідність відпочику українців, своєрідність вживання кон‘юнктива у 

підр.реч.мети 

НЕ 1.6 Робота та вільний час 

Приклади правильного розпорядку роботи та дозвілля, особливості вживання 

damit, um.. zu.. у підрядних реченнях мети  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Граматика. Розмовні ситуації: родинні відносини в Україні, Німеччині” 

 

НЕ 2.1 Родина, родинні відносини 

Моя сім‘я, сімейні традиції,  своєрідність вживання модальних дієслів, основні 

значення. 

НЕ 2.2 Родина, родинні відносини  
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основні види сімей, проблеми дітей та батьків, особливості утворення часових 

форм активного і пасивного стану з мод.дієсловами  

НЕ 2.3 Родина, родинні відносини 

Сім‘я мого друга, спільне та відмінне, значення родини для українців, німців, 

відмінності у традиціях, особливості утворення та вживання зворотніх дієслів 

особливості окремих випадків вживання мод.дієслів    

НЕ 2.4 Свята  
Cвята України, своєрідність вживання сполучників als,wenn у підр.реч.часу 

НЕ 2.5 Свята  
Свята Німеччини, своєрідність вживання сполучників  

bevor, nachdem, während,seitdem. у підр.реч.часу 

НЕ 2.6 Свята  
Моє улюблене свято, своєрідність вираження одночасності у підр.реч.часу  

НЕ 2.7 Свята  
Детальний опис, історія виникнення, особливості проведення одного з свят, 

своєрідність вираження післячасності у підр.реч.часу 

НЕ 2.8 Свята  
Спільне та відмінне у святкуванні основних релігійних свят в Україні та Німеччині, 

особливості узгодженості час.форм підр.реч.часу 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

“Граматика. Розмовні ситуації: навчання” 

Н.Е. 3.1 Навчання 

Особливості середньої освіти в Україні, Німеччині, спільне та відмінне, 

особливості вживання часових форм минулого часу 

Н.Е. 3.2 Навчання 

Вища освіта в Україні та Німеччині, утворення часових форм правильних та 

неправильних дієслів 

Н.Е. 3.3 Навчання 

Особливості навчання іноземних студентів у Німеччині, вживання  дієслів з 

відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. 

Н.Е. 3.4 Навчання 

Спільне та відмінне у системі вищої освіти України, Німеччини, університети, 

вживання допоміжного дієслова для утворення перфекта, плюсквамперфекта, футура.  

Н.Е. 3.5 Навчання 

ЧНУ імені Ю.Федьковича, історія, сучасність, особливості навчання, особливості 

побудови часових форм 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Соціокультурний аспект з особливостей харчування, національної кухні” 

Н.Е. 4.1 Харчування 

Режим дня: сніданок, обід, вечеря. Мій розпорядок дня. Відмінності вживання 

пасивного і активного стану. 

Н.Е. 4.2 Харчування 

Моя улюблена страва, рецепт приготування, особливості відмінювання дієслів у 

пасивному стані. 

Н.Е. 4.3 Харчування 

Особливості української національної кухні, утворення всіх часових форм 

пасивного стану. 

Н.Е. 4.4 Харчування 

Особливості німецької національної кухні Особливості утворення і вживання 

результативного пасиву  
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Н.Е. 4.5 Харчування 

Відвідування супермаркету. Я роблю покупки, відмінювання дієслів у пасивному 

стані. 

Н.Е.4.6 Харчування 

У ресторані, замовлення, розрахунок, особливості побудови означальних підрядних 

речень. 

Н.Е. 4.7 Кіно 

Відвідування кіно, відносні займенники, якими вводяться підрядні речення 

Н.Е.4.8 Кіно 

У кафе після перегляду фільму, лексико-граматичні вправи на означальні підрядні 

речення 

 

 

 

Основна література до курсу: 

10. Жовківський А.М. Deutsch aktiv mit der neuen Rechtschreibung Німецька мова з новим 

правописом. - Чернівці: Пруг, 2001 – 320 c. 

11. Jutta Orth-Chambah. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B1. – Deutschland: Hueber 

Verlag, 2006. 

12. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., Білоус 

О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та 

доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.  

13. Жовківський А.М., Жовківська Г.Л., Івасютин Т.Д., Романова Т.О. 400 прислів'їв та 

приказок семантично подібних в українській, латинській, англійській, німецькій, 

французькій мовах. -Чернівці: Рута, 2001. 

14. Die Bundesländer Deutschlands Федеральні землі Німеччини: Фахові навчальні тексти 

німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 28 c. 

15. Schule und Ausbildung in Deutschland Школа та освіта в Німеччині: Фахові навчальні 

тексти німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 18 c. 

16. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра Die Europäische Union: gestern, heute, 

morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 225 с. 

17. Німецька  мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В.,  

Кушнерик В.І.  – Чернівці:  Книги – XXІ,  2005. – 500 с. 

18. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: Методика, 2003. – 

320 с. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 

180 годин (5 кредитів 

 

Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними 

положеннями реалістичної теорії перекладу, специфікою перекладу текстів, які належать 

до різних функціональних стилів, з основними тенденціями в розвитку зарубіжної і 

української теорії перекладу. Дисципліна включає основні теоретичні положення 

лінгвістичної теорії та теорії закономірних співвідношень та лексико-фразеологічні 

труднощі перекладу (переклад слів-реалій, інтернаціональної лексики, власних назв, 

суспільно-політичних, дипломатичних текстів). Курс переслідує також мету, спрямовану 

на збагачення студентів навичками самостійної роботи над перекладом художніх творів 

/як прози, так і поезії/ і, головним чином, суспільно-політичних та дипломатичних текстів. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти деякі перекладацькі 

проблеми теорії перекладу, їх загальні, лексико-фразеологічні та морфолого-синтаксичні 

аспекти, а також головні завдання перекладознавства: моделювання процесу перекладу як 

виду комунікативної діяльності; авторські та лексикографічні засоби перекладу; основні 

трансформації та способи перекладу; досягнення адекватності перекладу на рівні 

еквівалентності. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ, ЙОГО ТИПИ ТА ВИДИ. ЛІНГВІСТИЧНА 

ОСНОВА ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ, ПЕРЕКЛАД І БІЛІНГВІЗМ. 

 

НЕ 1.1 Переклад як наука, предмет її дослідження і зв‘язки з іншими галузями 

лінгвістики. 

НЕ 1.2 Поняття адекватності перекладу. Різні типи перекладу 

НЕ 1.3 Принципи теорії перекладу 

НЕ 1.4 Основні галузі теорії перекладу. Основні етапи перекладацького процесу. 

НЕ 1.5 Переклад як контакт мов / переклад і білінгвізм 

НЕ 1.6 Інформативна структура мови та різні види інформації 

НЕ 1.7 Види лексико-фразеологічних відповідностей при перекладі; еквівалентні та 

варіантні відповідники 

НЕ 1.8 До питання про теорію закономірних відповідностей 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ. 

  

НЕ 2.1 Типи міжмовних лексичних відповідностей 

НЕ 2.2 Лексичні трансформації при перекладі 

НЕ 2.3 Слова-реалії та їх переклад 
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НЕ 2.4 Відтворення власних імен та географічних назв 

НЕ 2.5 Переклад інтернаціональної лексики 

НЕ 2.6 Деякі особливості перекладу суспільно-політичних термінів 

НЕ 2.7 Творчі індивідуальності авторів оригіналу і перекладу та складна взаємодія між 

ними. Поетичний переклад. Стилістика і переклад. Особливості літературного перекладу 

НЕ 2.8 Переклад і стиль 

НЕ 2.9 Особливості перекладу суспільно-політичної і спеціальної лексики 

 

Основна література до курсу: 

1. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. Львів, 1989. 

2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. К., 2006.  

3. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. К., 1982. 

4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. 4-е издание. М., 1983. 

5. Чередниченко О. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.   

6. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1963. 

7. Ladmirale J.-R. Traduire: Théorèmes pour la traduction. Paris, 1994. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ  

(іспанська мова) 

180год. (5 кредитів) 

 

Мета курсу: виклад інформації з теорії перекладу та тренування певних навичок та 

умінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері міжнародних відносин, які б 

забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії. Основними завданнями курсу є: 

розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах; 

виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах усного 

послідовного і синхронного, а також письмового перекладів з іспанської мови та на 

українську мову. 

Протягом вивчення курсу ―Теорія та практика перекладу‖ у студентів формуються 

професійні уміння та навички перекладу з іспанської мови та на іспанську мову на базі 

отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично поповнювати 

свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї майбутньої 

спеціальності. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні положення теорії 

перекладу, способи та заходи перекладу, а також лексичні та граматичні проблеми 

перекладу, вміти робити необхідні трансформації. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та 

синхроного перекладу; перекладати з іспанської мови на рідну та навпаки у письмовій 

формі; перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати 

перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Усне мовлення. Аналітичне читання 
Н.Е.1.1. Теоретична частина: переклад міжнародних договорів. 

Перекладацькі модифікації та адекватні переклади уривків текстів. Елементи 

заключних статей договорів. 

Н.Е.1.2. Договір про дружбу та співробітництво 
Іспанські еквіваленти словосполучень типу: взаємовигідне 

Н.Е.1.3- Н.Е.1.6.  Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейськими Співтовариствами. 

Переклад тексту з листа. Додавання при перекладі з іспанської мови на українську. 

Н.Е.1.7. Розширення ЄС 

Відповідність часів дієслів дійсного стану при перекладі Вживання означеного 

теперішнього та майбутнього часів в модальному значенні 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

Н.Е.2.1. Синопсиси перекладацького аналізу 
Лексико-граматичний рівень Аналіз тексту: загальна характеристика 

Н.Е.2.4. Структура текстів про міжнародні договори 
Елементи міжнародного договору та його комунікативна функція.  

 Вирази з  прийменниками часу та місця 

Н.Е.2.5.- Н.Е.2. Еквівалентність та адекватність 
Принципи комунікативної теорії перекладу Дискурсивний регістр і жанр. 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ  

(німецька мова) 

180год. (5 кредитів)  

 

Мета навчальної дисципліни – застосування на практиці знань отриманих під час 

лекційного курсу з теорії перекладу, тренування певних навичок та умінь перекладацької 

діяльності з акцентуванням уваги на сфері міжнародних відносин, які б забезпечили 

вірний вибір перекладацької стратегії. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з 

основними положеннями реалістичної теорії перекладу, специфікою перекладу текстів, 

які належать до різних функціональних стилів, з основними тенденціями в розвитку 

зарубіжної і української теорії перекладу. Курс переслідує також мету, спрямовану на 

збагачення студентів навичками самостійної роботи над перекладом.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

ЗНАТИ: 

1. Застосування на практиці основних положень теорії перекладу, способи та 

засоби перекладу. 

2. Лексичні та граматичні проблеми перекладу. 

ВМІТИ: 

1. Використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного 

послідовного та синхроного перекладу. 

2. Перекладати з німецької  мови на рідну та навпаки у письмовій формі. 

3. Перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового перекладу. 

4. Вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Морфологічні труднощі перекладу: іменники, займенники, прийменники, 

числівники – загальні характеристики” 

 

НЕ 1.1. Іменники: їх переклад. Особливі форми однини та множини. Особливі 

випадки лексичної омонімії.   
Форми множини - переклад одниною; Форми однини -  переклад множною; Типи 

омонімів – омоформи, омографи, омофони; 

НЕ 1.2. Іменники: їх переклад. Особливі випадки перекладу синонімів та 

«пустих слів». Відмінкові форми.   
Переклад групи декількох родових відмінків; Переклад родового відмінку 

підрядним реченням; Опускання «семантично пустих» іменників ; Переклад іменників за 

рахунок використання нім дієслова чи підрядних речень 

НЕ 1. 3. Займенники: їх переклад. Загальні спостереження. Присвійні, особові, 

запитальні, заперечні займенники   

Особливості перекладу займенників Переклад присвійних, особових; запитальних, 

заперечних займенників; Переклад запитальних займенників welcher – was für; wer – was. 

Переклад заперечних займенників kein – keine – nichts – iemand. 

НЕ 1.4. Вказівні, зворотні, безособові, неозначено-особові займенники.   

Переклад вказівних займенників der – welcher; Переклад зворотнього займенник  

sich;Особливості перекладу   безособового займенника es; Особливості перекладу   

неозначено-особового займенника man;. 

НЕ 1.5. Прикметники: їх переклад. Використання прикметників в 

атрибутивній позиції. Ступені порівняння.   
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Особливості вживання субстантивованих прикметників; Ступені порівняння та 

слова-інтенсифікатори; Особливості перекладу типової помилки вживання слів «більш, 

найбільш»; 

НЕ 1.6. Числівники: їх переклад. Кількісні, порядкові числівники.   
переклад кількісних та порядкових числівників; переклад цифрових виразів з 

прийменниками (прийменник + цифрова величина) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Морфологічні труднощі перекладу: дієслово - загальні характеристики” 

 

НЕ 2.1. Дієслово: його переклад. Загальні характеристики та переклад пасиву.    
Особливості граматичних категорій для нім та укр. дієслів; Загальні 

характеристики дієслова; Дієслівний стан: використання та переклад 

НЕ 2.2. Дієслово:його переклад. Дійсний спосіб дієслова: вживання та переклад 

часових форм.   
Особливості перекладу часових форм нім дієслова: Präsens, Präterit, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum I – II. 

НЕ 2.3. Дієслово: його переклад. Наказовий спосіб: вживання та переклад форм.   

Особливості перекладу 2-ї особи однини та множини Особливості перекладу 3-ї 

особи множини Особливості перекладу 1-ї особи множини 

НЕ 2.4. Дієслово: його переклад. Умовний спосіб: вживання та переклад часових 

форм.    
Загальні характеристики умовного способу дієслова; Презентальні форми 

кон‘юнктиву в непрямій мові: їх переклад – розповідні, непрямі питальні речення, 

непряме розпорядження чи прохання; 

НЕ 2.5. Дієслово:його переклад. Умовний спосіб: вживання та переклад часових 

форм.   
Презент кон‘юнктиву в значенні реальної можливості Претиритальні форми 

кон‘юнктиву і ірреальних реченнях 

Порівняльні речення зі сполучниками «als ob», «als wenn» 

НЕ 2.6. Дієслово: його переклад. Інфінітив як безособова форма: вживання та 

переклад.   

Правила вживання інфінітиву І та ІІ активного стану, правила вживання інфінітиву 

І та ІІ пасивного стану 

НЕ 2.7. Дієслово: його переклад. Інфінітиви після дієслів із модальним 

значенням: scheinen, glauben, verstehen, pflegen, suchen, haben, sein etc.   
Переклад дієслів, що стабільно вживаються з з інфінітивами І та ІІ, особливості 

вживання конструкції haben + zu, sein + zu 

НЕ 2.8. Модальні дієслова: вживання та переклад 

Загальні особливості модальних дієслів; Модальні дієслова з інфінітивом І; 

Особливості побудови речень з модальними дієсловами  können – dürfen, müssen – sollen, 

mögen - wollen; Відтінки значень  модальних дієслів   können,  dürfen, müssen, sollen, 

mögen, wollen . 

НЕ 2.9. Модальні дієслова: вживання та переклад.   
Відтінки значень  модальних дієслів   müssen, sollen, wollen, mögen, können, dürfen 

Модальні дієслова з інфінітивом ІІ; Модальні дієслова, їх переклад у різних синтаксичних 

конструкціях; 

Н.Е. 2.10. Віддієслівні дієприкметникові конструкції як безособові форми: 

вживання та переклад.   
Особливості перекладу нім дієприкметників (Partizipien), що мають властивості і 

прикметника, і прислівника, і дієслова, особливості перекладу дієприкметникових 
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конструкцій, що утворюються як від перехідних, так і від неперехідних дієслів; означення 

з zu + Partizip  I 

 

Основна література до курсу: 

1. Т.Р.Кияк, О.Д.Огуй, А.М.Науменко. Теорія та практика перекладу (німецька мова). 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с. 

2. Большой немецко-руссий словар: В 3 т. Т.I/Авт.-сост. Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова, 

Н.И.Филичева и др.; Под. общ. рук. О.И.Москальской. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 

2000. – 760 с.      

3. Большой немецко-руссий словар: В 3 т. Т.II/Авт.-сост. Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова, 

Н.И.Филичева и др.; Под. общ. рук. О.И.Москальской. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 

2000. – 680 с.      

Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. «Лінгвокраїнознавство» 

німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови. – Вінниця: Нова Книга, 

2008. – 416 с.     
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(французька мова) 

72год. (2 кредити) 

 

Мета курсу – дати студентам основи знань з французької мови, навчити їх 

працювати з фаховою літературою, написаною французькою мовою, розвивати навики 

читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, ознайомити із 

цивілізацією та культурою Франції.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати 

питання до змісту прочитаного і відповідати на них, перекладати з словником зміст 

тексту, реферувати зміст прочитаного українською та французькою мовами. В програмі 

передбачено складання ситуативних діалогів, дається розробка деяких ситуацій, в яких 

може опинитися науковець за кордоном. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 

НЕ 1.1. Система голосних та приголосних звуків французької мови. Інтонація. 

Будова французького речення. 

Монофтонги та дифтонги. Буквосполучення. Різні види інтонації. Будова 

стверджувальних, питальних, заперечних речень. Типи запитань. 

НЕ 1.2.  Дієслова I і III групи. 

Відмінювання дієслів  I-III групи  

Побудова питальних та заперечних речень з дієсловами  I-III групи. 

НЕ 1.3. Присвійні прикметники 

Особливості вживання присвійних прикметників. Заперечна форма дієслова. 

Жіночий рід та множина прикметників. 

НЕ 1.4. Побудова питальних речень.  

Побудова питальних речень за допомогою простої інверсії. Вживання складної 

інверсії. Вживання звороту est-ce que. 

НЕ 1.5. Прислівники en, y.  

Прислівники en, y у функції обставини місця і напрямку. Місце прислівників en, y. 

Самостійна робота. Прислівники en, y.  

Особливості побудови безособових конструкцій. Особливості вживання 

безособових конструкцій у питальній та заперечній формі. Особливості побудови 

безособових конструкцій. Особливості вживання безособових конструкцій у питальній та 

заперечній формі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1. Про себе та свою сім’ю 

Біографічні дані про себе та свою сім‘ю. Освіта та професія членів сім‘ї. Улюблені 

заняття та дозвілля. Як вирішуються конфліктні ситуації в сім‘ї? 

НЕ 2.2. Моє помешкання 

Планування помешкання. Зручності та комунальні вигоди. Кімнати у помешканні. 

Типове помешкання у Франції. 

НЕ 2.3. Робочий день студента. Як ефективно спланувати робочий день. 

Робочий день студента. Як ефективно спланувати робочий день. Організація 

навчання та дозвілля. 

Самостійна робота. Робочий день та обов’язки. 
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Робочий день студента. Робочий день членів моєї родини. Обов‘язки по 

господарству. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„ГРАМАТИКА” 

НЕ 3.1. Питальні прислівники quand, comment, combien. 

Утворення питання до обставини часу, способу дії. Порядок слів при побудові 

питальних речень. Питання до обставини способу дії та до називної частини присудка. 

НЕ 3.2. Найближчий майбутній і минулий часи. 

Особливості  побудови та вживання  найближчого майбутнього та минулого часів.  

Порівняльна характеристика  вживання Futur immediat et Passé immédiat. 

НЕ 3.3. Дієслова II групи. 

Особові закінчення дієслів II групи. Вживання дієслів II групи. 

НЕ 3.4. Складний минулий завершений час. 

Вживання Passe compose. Відмінювання дієслів у Passe compose. Узгодження 

participe passé дієслів із підметом. Місце придієслівних займенників у складних часах. 

Самостійна робота. Складний минулий завершений час. 

Вживання Passe compose. Відмінювання дієслів у Passe compose. Узгодження 

participe passé дієслів із підметом. Місце придієслівних займенників у складних часах. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1. Французькі свята. 

День незалежності У Франції. Цивільні та релігійні свята. 

НЕ 4.2. Визначні місця Парижу. 

Париж – столиця Франції. Місця, де я хотів би побувати. Визначні місця Парижу. 

НЕ 4.3. Франція. 

Географічне положення Франції. Річки та гори Франції. Промисловість та сільське 

господарство. 

НЕ 4.4. У ресторані. 

Вибір ресторану. Вибір страв. Правила поведінки у ресторані. 

Самостійна робота. Їжа.  

Різновиди продуктів. Улюблена страва. У ресторані. Страви народів світу. 

 

Основна література до курсу: 

1. Н.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук «Французский язык». – Москва ―Nestor 

Academic Publishers‖, 2004. 

2. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун ―Бизнес-курс французского языка‖. –Москва, 2004. 

3. Ж. Може ―Учебник современного французского языка‖. - Киев, издательство СП 

―Свенас‖, 1995. 

4. 120 розмовних тем з французької мови. – Тернопіль СМП „Астон‖, 2000. 

5. 250 тем французского языка / Сост. А.А. Сологуб. – Донецк: ОООПКФ «БАО», 2003. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(німецька мова) 

72 год. (2 кредити) 

 

Мета навчальної дисципліни „Німецька мова як друга іноземна мова‖ полягає у 

оволодінні студентами чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття 

на слух та вміння висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні. 

Спеціаліст з другої іноземної мови повинен знати: корективний фонетичний курс 

іноземної мови; найважливіші граматичні явища відповідних мов. Спеціаліст другої 

іноземної мови повинен вміти: читати та розуміти неадаптовані спеціальні тексти; 

сприймати іноземні мови на слух; вести бесіду на іноземній мові у сферах ситуативного та 

професійного спілкування; перекладати з рідної на іноземні мови і навпаки спеціальні 

тексти країнознавчого характеру. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти реалії 

німецькомовних країн, їхні історичні традиції та соціокультурні звичаї. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти ряд лексичних 

одиниць та граматичних норм німецької мови, їх комбінаторні потенції та відповідність 

українським аналогам. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись вести бесіду 

німецькою мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану тематику, 

розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти орфографічні норми 

німецької мови у межах вивчених тем. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Вступний фонетико-граматичний курс” 

 

НЕ 1.1 Заняття починається 

Заняття з іноземної мови, просте речення, порядок слів у простому реченні 

НЕ 1.2 Заняття починається 

На занятті з німецької мови, відмінювання дієслів у презент, особові закінчення 

дієслів у теперішньому часі ,утворення множини іменників 

НЕ 1. 3 Що Ви тут робите? 

Побудова простих речень з даної теми, назви країн, відмінювання дієслова sein,  

НЕ 1.4 Що Ви тут робите? 

Короткі повідомлення про себе, навчання, улюблені заняття, особливості побудови 

питальних речень у німецькій мові. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Граматика. Розмовні ситуації: професії” 

 

НЕ 2.1 Хто Ви за фахом 

Професії, вживання дієслова ―werden‖ у німецькій мові. 

НЕ 2.2 Хто Ви за фахом 

Назви професій, вживання артикля після назви професії 

НЕ 2.3 Хто Ви за фахом 

Опис омріяної професії, вживання заперечень у німецькій мові 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 “Граматика. Розмовні ситуації: У місті”  

Н.Е. 3.1. Ти маєш рацію 

У місті, прогулянка по місту, особливості утворення і вживання.   допоміжного  

дієслова ―haben‖ 

Н.Е. 3.2. Ти маєш рацію 

Орієнтація по місту з допомогою карти, путівника, всі типи відмінювання іменника 

у німецькій мові, вживання  і відмінювання  заперечувального займенника ―kein‖ 

Н.Е. 3.3. Ти маєш рацію  

Покупки необхідних для навчання речей у місті, проживання, адреса, вільний час, 

частини доби, дні тижня  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Граматика. Розмовні ситуації: іноземні мови” 

Н.Е. 4.1. Як ти вивчаєш німецьку мову 

Процес вивчення німецької мови, виконання різноманітних завдань, відмінювання 

сильних дієслів  із кореневою  голосною е.   

Н.Е. 4.2. Як ти вивчаєш німецьку мову 

Мої заняття з іноземної мови в університеті, вживання давального відмінку у 

німецькій мові  

Н.Е. 4.3. Як ти вивчаєш німецьку мову 

Підготовка до семінарів, заліків, екзаменів, відмінювання особового займенника  у 

німецькій мові  

 

 

Основна література до курсу: 

19. Жовківський А.М. Deutsch aktiv mit der neuen Rechtschreibung Німецька мова з новим 

правописом. - Чернівці: Пруг, 2001 – 320 c. 

1. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., Білоус 

О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та 

доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.   

2. Жовківський А.М., Жовківська Г.Л., Івасютин Т.Д., Романова Т.О. 400 прислів'їв та 

приказок семантично подібних в українській, латинській, англійській, німецькій, 

французькій мовах. -Чернівці: Рута, 2001. 

3. Die Bundesländer Deutschlands Федеральні землі Німеччини: Фахові навчальні тексти 

німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 28 c. 

4. Schule und Ausbildung in Deutschland Школа та освіта в Німеччині: Фахові навчальні 

тексти німецькою мовою / Укл. В.В.Семенко – Чернівці: Рута, 2007. – 18 c.  

5. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра Die Europäische Union: gestern, heute, 

morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 225 с. 

6. Німецька  мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В.,  

Кушнерик В.І.  – Чернівці:  Книги – XXІ,  2005. – 500 с. 

7. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: Методика, 2003. – 

320 с. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(іспанська мова) 

72 год. ( 2 кредити) 

 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей.  

В процесі досягнення зазначеної вище мети реалізуються загальноосвітні, 

пізнавальні та виховні завдання.  Практичний курс з іспанської мови враховує особливості 

історичного факультету, зокрема спеціальності „країнознавство‖ та „міжнародна 

інформація‖, елемент якої присутній упродовж усієї навчальної програми. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти систему 

іспанського дієслова, іменну синтагму, ступені порівняння прикметників, систему 

займенників, утворення прислівників і прислівникових зворотів, сполучники й вставні 

слова, основні синтаксичні конструкції (знахідний відмінок з інфінітивом, інверсія, 

емфаза і т.п.)   

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти будову іспанської 

мови, всі явища та спеціальні конструкції морфології та синтаксису, розмовні теми 

„будинок‖, „сім я‖, „зовнішність‖, „професія‖, „національність‖, „одежа‖, „місто, 

орієнтування ‖, „біографія‖.  

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись основній 

артикуляції іспанських звуків, правила читання та основні типи інтонації. Поряд з цим 

студенти повинні ознайомитись з так званими „грубі вислови, або ненормативна лексика 

‖, які отримали широке розповсюдження в сучасній іспанській мові, та незнання яких  

ускладнює спілкування з носіями мови. Лексичний мінімум в обсязі 1400 одиниць активно 

засвоєної лексики, пасивного запасу – 500 одиниць. 

 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Граматика та фонетика 

Н.Е.1.1. Система голосних та приголосних звуків іспанської мови. Інтонація. 

Побудова іспанського речення. 

Буквосполучення; Різні види інтонації; Правила читання іспанських літер. 

Н.Е.1.2. Вживання означеного та неозначеного артикля з іменниками та у 

сталих виразах. 

Правила постановки наголосу. Інтонація: розповідне, кличне речення; часткове 

питання, наказ, перерахування. 

Н.Е.1.3. Іменник. Прийменники en, a, de 
Відмінювання дієслів  estar, ir у теперішньому часі в однині. Особливості вживання  

займенників a, de  з артиклем чоловічого роду. 

Н.Е.1.4. Майбутній час (Futuro Perefrástico).Питання 
Окремі випадки вживання дієслова ir. Вживання конструкції  ir + a+ infinitivo 

Н.Е.1.5. Неозначений артикль перед іменником з означенням 

Рід прикметника в іспанській мові . Місце прикметників в іспанській мові.  

Н.Е.1.6. Множина іменників та прикметників. 

Однина та множина, жіночий та чоловічий рід прикметників в іспанській мові. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 
Н.Е.2.1. Про себе та свою сім’ю. 

Сімейне життя. Біографічні дані про себе та свою сім‘ю. Члени родини. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.4. Зовнішність та характер 
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Опис зовнішності. Аудіо новела про Пепе та Пілі. 

Н.Е.2.5.-2.8. Моє помешкання 
Планування помешкання. Зручності та комунальні вигоди Кімнати у помешканні. 

Типове помешкання в Іспанії та Арентині 

Н.Е.2.9. Одежа. Кольори 
Якого кольору одежу ти носиш? Яким кольорам надаєш перевагу 

Н.Е.2.10. -2 .12.Робочий день студента.  Орієнтація в місті. 

Як ефективно спланувати робочий день. Організація навчання. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Граматика. Країнознавство 

 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.2. Сучасна сім’я 

Що таке бути сучасним по-іспанські. Дозвілля в Іспанії 

Н.Е.3.3.- Н.Е.3.4. Географія Іспанії та України. 
Історія Реконкісти. Національні символи Іспанії та України. 

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.6. Теперішній невизначений час. Дієприкметник минулого часу. 

 

Література 

Шишков В.В. Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова). Тов.‖ВП 

Логос‖, Київ,2004., 412 с. 

А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное 

пособие по испанскому языку. – М Высшая школа, 2003, 318 с. 

Нуждин Г., Комарова А.,75 устных тем по испанскому языку. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2003, 232 с.  

Нуждин Г., Кипнис М. – Тесты по испанскому языку. – М.: Айрис, 2006, 160 с. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(англійська мова) 

72 год. (2 кредити) 

 
Мета курсу „Друга іноземна мова (англійська)‖ полягає у оволодінні студентами 

чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та вміння 

висловлюватися англійською мовою на середньому рівні. 

На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в студентів 

уміння вільно й грамотно висловлюватися англійською мовою, вести діалог на задані теми 

та опрацьовувати історичні джерела англійською мовою. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“ЛЮДИ ТА МІСЦЯ. КЛУБ ВЕСЕЛОЩІВ. ” 

 

НЕ 1.1. Чи знаєш ти? Люди та місця 

Розуміти особливості вживання форм дієслова  to be . Знати форми дієслова  to be. 

Вміти вітатися, розказати про своє походження. 

НЕ 1.2.  Родинні зв’язки 

Розуміти  особливості вживання присвійних прикметників. Знати  yes/no форми 

дієслова to be. Вміти  розказувати про свою сім‘ю. 

НЕ 1.3.  Робота в мережі 

Розуміти правила вживання неозначеного артикля. Знати новий лексичний 

матеріал. Вміти  Розказувати про професії заповнювати прості анкети. 

НЕ 2.1.  Клуб веселощів 

Розуміти утворення питань в простому теперішньому часі. Знати особливості 

вживання займенників та утворення питань в простому теперішньому часі .  Вміти  

розповідати про свій робочий день.   

НЕ 2.2.  Дуже особлива робота 

Розуміти особливості побудови речень у простому теперішньому часі . Знати новий 

лексичний матеріал. Вміти  розповідати про різні професії 

НЕ 2.3.  Розпродаж 

Розуміти особливості вживання вказівних займенників. Знати правила утворення 

множини іменників. Вміти вживати вивчену лексику на практиці. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“ ВІЛЬНИЙ ЧАС. ЇЖА. ” 

НЕ 3.1.  Вільний час. Час в дорозі 

Розуміти  правила утворення заперечних речень в простому теперішньому часі. 

Знати нову лексику. Вміти розповідати про свій вільний час. 

НЕ 3.2.  Скейтборд 

Розуміти  вживання  модального дієслова саn. Знати розповідати про улюблені 

види спорту. Вміти використовувати  модальне дієслово саn в реченні 

НЕ 3.3.  Телефонні розваги 

Розуміти  порядок здійснення розмов по телефону. Знати новий лексичний 

матеріал. Вміти здійснювати телефонну розмову англійською мовою. 

НЕ 4.1.  Їжа. Списки покупок 
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Розуміти особливості вживання  (не) злічувальних іменників. Знати   традиції 

пов‘язані з їжею. Вміти  розказувати про улюблені страви.  

НЕ 4.2.  Розповіді про сміття 

Розуміти  вживання  неозначеного артикля. Знати новий лексичний матеріал. Вміти  

розповідати про свої вподобання в їжі. 

НЕ 4.3.  Готові зробити замовлення? 

Розуміти основні правила замовлення їжі в ресторанах. Знати лексику по темі. 

Вміти зробити замовлення англійською мовою. 

 

 

Основна література до курсу 

 

1. Mark Foley, Diane Hall Total English. Elementary. Students‘ Book. – Pearson Education 

2005. – 160 p. 

2. Antonia Clare, JJ Wilson Total English. Elementary. Workbook. – Pearson Education 2005. – 

96 p. 
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

54 год. (1, 5 кредита) 

 

Мета викладання дисципліни. Даний курс має на меті вивчення студентами 

основних тенденцій, особливостей сучасних світових міграційних процесів, аналіз 

кількісних, якісних і напрямкових показників руху біженців, а також засвоєння 

понятійного апарату курсу. Важливе  також опанування основних міжнародних 

нормативно-правових актів з питань міграції. Особливо актуально це у період, коли 

інтеграційні процеси займають особливе місце протягом останніх десятиліть. Тому, 

актуальність опанування міграційних процесів визначається завданнями та потребами 

демократичного та правового розвитку країни, адже вони можуть конструктивно впливати 

на соціальну інфраструктуру, політичне та духовно-культурне життя. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: курс, 

спираючись на раніше вивчені курси, покликаний закласти основу розуміння студентами 

глобальних міграційних процесів на пострадянському просторі, у країнах Західної та 

Центрально-Східної Європи, Північної Америки. Окремо увага приділяється міграційним 

процесам у сучасній Україні та вивченню нормативно-правового забезпечення захисту 

переселенців. У контексті цього, студент повинен опанувати основні статті міжнародних 

нормативно-правових актів з питань захисту біженців, політичних мігрантів та 

переміщених осіб. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«ВСТУП ДО МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА» 

НЕ 1.1. Міграція як соціально-політичний феномен 
Понятійний апарат курсу. Типологія міграцій. Мігрант, основні дефініції і види. 

Міграційні процеси до XX ст. Міжнародна міграція у XX ст. Діяльність МОМ та інших 

організацій з питань захисту переселенців. 

НЕ 1.2. Біженці: діяльність, класифікація, правове регулювання 

 Поняття біженець. Класифікація біженців. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності біженців. Біженці та права людини. Діяльність УВКБ ООН. Представництво в 

Україні. 

НЕ 1.3. Міграційні процеси у країнах сучасної Європи 

Свобода пересування людей. Основні положення Шенгенської угоди та 

Маастрихтського договору. Міграційне законодавство сучасної Європи. Міграційні рухи у 

країнах ЄС на прикладі Франції та Німеччина. 

НЕ 1.4. Міграційні процеси у США та Канаді. 

Міграційний досвід США. Імміграція та асиміляція афроамериканців. Міграційні 

процеси у сучасній Канаді. Діяльність української діаспори в США та Канаді. 

Імміграція темношкірого та іспаномовного населення до країн Північної Америки. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА УКРАЇНА» 

НЕ 2.1. Торгівля людьми. Країни СНД у міграційних процесах.  

Проблеми протидії торгівлі людьми. Міграційна політика в країнах СНД. Підсумки 

Конференції по СНД – неформального форуму під егідою ООН з питань міграційної 

політики  (травень 1996 р.). Міграційна політика Російської федерації. Проблеми 

нелегальної міграції: загальний аспект. 

НЕ 2.2. Україна в сучасних міграційних процесах.  
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Загальні аспекти міграційних проблем в Україні. Правове забезпечення діяльності 

іммігрантів в Україні. Законодавча база регулювання проблем біженців в Україні. 

Ініціативи та програма МОМ в Україні. Політика Державного комітету у справах 

національностей та релігії України. Громадські організації з питань захисту мігрантів. 

Проблеми реадмісії і репатріації та Україна. 

НЕ 2.3. Міграція українських громадян 

Феномен української діаспори – етапи становлення, історія та сучасність. Чотири 

хвилі української міграції. Українські трудові мігранти і співвітчизники за кордоном. 

«Відплив умів». 

НЕ 2.4. Проблеми міграційних процесів у XXI столітті.  
Трудова міграція та європейська інтеграція – причинно-наслідковий зв‘язок. 

Проблеми нелегальної міграції у контексті світових міграційних процесів. Торгівля 

людьми: причини, способи протидії з боку міжнародної спільноти. 

 

Основна література до курсу: 

7.  Евтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції. – Київ: Стилос, 2000. – 

236 с. 

8.  Егинбарян Р.В., Татевосян Э.В. Конституционное право: Учебник. — М.: Юристъ, 

2000. — 492 с. 

9.  Макар В.Ю. Соціально – політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство 

Канади. – Чернівці: Прут, 2006. – 284 с. 

10.  Міжнародні організації: Навч. Посібник / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. 

І доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с. 

11.  Піскун О. Основи міграційного права. – К., МП Леся, 1998. – 360 с. 

12.  Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі. – Київ: Інтел. – 1994. 

– 260 с. 

13.  Хомра О. Структура і напрямки міграційних потоків населення України 

(заключний науковий звіт по проекту). – К., МОМ, 1998. –  26 с. 
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РЕГІОНАЛЬНІ МОВИ 

РУМУНСЬКА МОВА 

108 год. (3 кредити) 

Мета курсу - викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

основними правилами правопису так як розмовною, так і фаховою лексикою румунської 

мови, яка належить до романської мовної групи, з основними тенденціями в розвитку 

румунсько-українських відносин. Дисципліна включає основні теоретичні положення 

лінгвістичної праксеології та теорії і практики румунської мови (фонетика, лексикологія, 

орфографія, суспільно-політичні, дипломатичні тексти). Курс переслідує також мету, 

спрямовану на збагачення студентів навичками самостійної роботи з іноземними мовами, 

головним чином, наукових текстів (як прози, так і поезії). 

 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенції:  

зрозуміти деякі спільні граматичні риси між румунською та українською мовами, 

перекладацькі аспекти перекладу з румунської, їх загальні, лексико-фразеологічні та 

морфолого-синтаксичні аспекти, а також головні завдання перекладознавства: 

моделювання процесу перекладу як виду комунікативної діяльності; авторські та 

лексикографічні засоби перекладу; основні трансформації та способи перекладу; 

досягнення адекватності перекладу на рівні еквівалентності.  

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1-1.4 Дієслова. Особові способи. Дієвідміни 

Перевірка домашнього завдання. Часи умовно-бажального способу. 

Відмінювання дієслів: a urca, a cânta, a studia, a face, a spune. Три дії презумтиву.  

Два часи презумтиву.Переклад презумтиву на українську мову. Відмінювання різних 

дієслів(бути мати, хотіти) в imperativ .Infinitivul şi gerunziul.  

НЕ 1.5-1.9 Дієслова. Не особові способи. Стани дієслів Самостійна робота 

Перевірка домашнього завдання.  Participiul şi Supinul. Відмінювання дієслів: бути 

мати, хотіти в participiu şi supin.Інфінітив  та герундій. Відмінювання дієслів: бути 

мати, хотіти. Активний, пасивний та зворотній стани дієслів. Відмінювання дієслів: 

працювати, хвалити та радіти. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1-2.2 Дієслова. Умовно-бажальний спосіб. Спосіб презумтив. 

Перевірка домашнього завдання. Часи умовно-бажальний способу. Відмінюван-ня 

дієслів: a urca, a cânta, a studia, a face, a spune. Три дії презумтиву. Два часи презумтиву. 

Переклад презумтиву на українську мову. Відмінювання різних дієслів. 

НЕ 2.3-2.7  Займенники 

Особові займенники. Іх відмінювання.Зворотні займенники. Іх відмінювання(3 

особа). Присвійні займенники. Іх форми. Питальні відносні займенники.Вказівні 

займенники. Іх відмінювання. Підсилювальні займенники.Неозначені займенники Іх 

відмінювання.Заперечні займенники. Іх відмінювання. Неозначені займенники з частками 

–va, -ori 

НЕ 2.8-2.9 Повторення. Контрольна робота 

Виконання різних вправ і переклад. 

 

Основна література до курсу: 

Заюнчковский Ю., Николеску  Г., Репина Т. Румынский язык: Учебник. 2-е изд., - С 

Пб: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 1996 г. – 472 ст. 

 

Limba română contemporană, vol 1: Manual pentru studenţii străini.- Bucureşti :1978. – 

Univ.din Bucureşti; -246 p. 
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Румуно-українській словник, Editura didactică şi  pedagogică, R.A. Bucureşti-România, 

Editura Alexandru cel Bun, Cernăuţi -Ucraina.- 561p. 

 

Ольга Беленеску, Румунська мова для іноземців, Вид-во Аріадна 98, Бухарест, 2003; - 

313ст. 

Cемчинський Станіслав, Румунська мова – Чернівці, Букрек, 2007. – 248 с. 
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Регіональні мови 

Польська мова  

108 год. (3 кредитів) 

Мета курсу – курс польської мови покликаний здобути студентами-

міжнародниками ґрунтовні знання згаданої мови. Навчальний процес здійснюється із 

використанням традиційних та інноваційних методів навчання. Оригінальні фахові тексти, 

які всесторонньо висвітлюють життя у Польщі супроводжуються аудіо-CD, що полегшує 

оволодіння правильною вимовою. Письмові вправи після текстів збагачують словниковий 

запас фахової термінології та допомагають навчитися готувати есе та наукові статті, 

розвивають вміння критично дискутувати та вирішувати проблемні ситуації. Матеріали 

для самостійної роботи містять додаткові тексти і вправи. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути такі компетенції:  

вільно читати спеціальні тексти; розуміти основний зміст прочитаного; формулювати 

питання до змісту прочитаного і відповідати на них; перекладати з словником зміст 

тексту; реферувати зміст прочитаного українською і польською мовами. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома модулями: 

Змістовий модуль 1. 

„Граматика польської мови‖ 

НЕ 1.1 Фонетика польської мови та активізація лексики 

Вступ. Польська мова як одна з найрозвиненіших слов‘янських мов. Алфавіт 

польської мови. Основні правила вимови голосних та приголосних звуків. Наголос у 

польській мові. Носові звуки. Розмовні теми: розповіді про себе, про родину та опис 

квартири.   

НЕ 1.2 Іменники польської мови та активізація лексики 

Іменники чоловічого, жіночого, середнього роду та мішаної відміни. Аудіювання 

фахових текстів. Розмовні теми: готель, погода та клімат. 

НЕ 1.3 Прикметники, числівники польської мови та активізація лексики 

Прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду. Числівники: кількісні, 

порядкові, збірні та дробові. Читання та переказ фахових текстів.  

НЕ 1.4 Дієслова, прислівники польської мови та активізація лексики 

Дієслова першої, другої, третьої та четвертої дієвідмін теперішнього часу. 

Прислівники польської мови. Розмовні теми: у магазині, на вокзалі, громадський 

транспорт.   

 

 

 

Змістовий модуль 2. 

„Усне мовлення та аналітичне читання з елементами граматики” 

НЕ 1.1 Розмовні теми та сполучники 

Мій вільний час. Моя майбутня професія. Україна: майбутнє та сьогодення. 

Демократія. Державний устрій Польщі. Екстрадиція. 

НЕ 1.2 Аналітичне читання 

Внутрішня політика Польщі. Мої захоплення. Аудіювання фахових текстів.  

НЕ 1.3 Прийменники, сполучники польської мови та активізація лексики 
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Розмовні теми: мої канікули, відпочинок. Діалоги: У лікаря, У кав‘ярні. Зовнішня 

політика Польщі. 

НЕ 1.4 Частки, вигуки прислівники польської мови та активізація лексики 

Особливості польської мови на прикладі часток та вигуків. Розмовні теми: Традиції 

Польщі, дипломатичний етикет. Аудіювання фахових текстів.  

 

Основна література до курсу: 

Конопка Б. Учебник польського языка. Первая часть. — Варшава: Fundacja „Pomoc 

Polakom na Wschodzie‖, 1999. — 242 с. 

Редьква Я.П. Польська граматика. Морфологія: Конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 

2000. — 68 с. 

Практикум з польської мови. Укл. Т. Д. Івасютин, О.Ф. Слюсар. – Чернівці: Рута, 2008. 

– 50 c. 

Слюсар О.Ф., Макар Ю.І., Макар В.Ю., Струтинський В.Є. Польська мова. Посібник 

для студентів-міжнародників. – Чернівці: Рута, 2005. – 246 c. 

Слюсар О.Ф. Польська мова. Посібник для студентів-міжнародників. – Чернівці: 

Букрек, 2009. – 302 c. 

Bartnicka B. Uczymy się języka polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 

– Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. – 143 c. 

Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków: UNIVERSITAS, 2006. – 221 с. 

Grunwald-Kopeć R. Polska. – Warszawa: ParmaPress, 2003. – 127 с. 
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КСВС «ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ» 

54 год. (1, 5 кредитів) 

 

Мета викладання дисципліни. Метою курсу є вивчення студентами основ 

зародження, утвердження та поглиблення відносин між Україною та НАТО у політичній 

та правовій площині починаючи від 1991 р. до сьогодення. Окрема увага приділятиметься 

зародженню євроатлантичної інтеграції у Європі після ІІ світової війн та формування 

основ без пекової політики на прикладі розширення Північноатлантичного альянсу. 

  У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 

періоди формування нормативно-правової бази відносин України з НАТО, періодизацію 

становлення та розвитку взаємовідносин  України з Організацією Північноатлантичного 

Договору, виконання Україною міжнародних двосторонніх угод та договорів з НАТО. 

Вивчити ступінь відповідності критеріям членства у НАТО та готовності приєднання до 

«Плану дій щодо членства у НАТО» (ПДЧ) та основні ініціативи та заходи органів 

державної влади щодо реалізації політики євроатлантичної інтеграції у 2005 – 2008 рр. 

Важливо також оцінити основні тенденції стосовно державної інформаційної політики у 

контексті реалізації євроатлантичного курсу України. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«СТВОРЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ НАТО ТА ПЕРЕДУМОВИ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ» 

 

НЕ 1.1. Зародження системи колективної безпеки у Європі після ІІ світової 

війни. 
Підписання Атлантичної хартії 1941 р. Формування концепту «колективна 

безпека» у міжнародних документах. Передумови виникнення протиріч між союзниками 

після ІІ світової війни. Підписання Дюнкернського договору.  Формування коаліції 

європейських держав щодо принципів колективної безпеки. 

НЕ 1.2. Створення НАТО. Мета, цілі та завдання.  

 Підписання Північноатлантичного договору, його зміст. Завдання НАТО у період 

протистояння США-СРСР. Нові завдання НАТО у 1990-х рр. Структура організації, її 

керівні органи. 

НЕ 1.3. Розширення НАТО.  

Концепція розширення НАТО у дослідженнях західних науковців. Розширення 

НАТО з погляду російських науковців. Вступ нових країн до Альянсу до 1990-х рр. 

Основні пложення документу «План розширення НАТО». Розширення НАТО на схід. 

Можливість приєднання нових країн постсоціалістичного табору. 

НЕ 1.4. Історичні, геополітичні передумови членства України у НАТО 

Поняття «євроатлантичної інтеграції», основні підходи до тлумачення.  

Передумови зміцнення відносин з західною Європою, США та Україною у XX ст. Загрози 

національній безпеці України упродовж 1990-х рр. 

НЕ 1.5. Становлення та розвиток відносин Україна – НАТО. 

Перші контакти з міжнародними організаціями після здобуття незалежності України. 

Зародження відносин між Україно та НАТО. Періодизація відносин. Підписання 

«Партнерства заради миру» та Хартії «Особливого партнерства». Поглиблення відносин з 

НАТО. Законодавчо визначений курс на членства у НАТО. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

«ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНСИН УКРАЇНА  - НАТО: ВІЙСЬКОВО-

ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ» 
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НЕ 2.1. Україна – НАТО: військово-оборонний аспект 

Питання ядерного роззброєння України у 1990-х рр. та позиція Альянсу. 

Військово-промисловий комплекс України у 1990-х рр.: проблеми та перспективи. 

Професіоналізація Збройних сил України як критерій членства у НАТО. Спільні військові 

та миротворчі навчання. Обмін досвідом. 

НЕ 2.2. Верховна Рада України у євроатлантичному співробітництві.  

Загальна характеристика повноважень у зовнішній сфері інституту парламенту у 

cвіті. Прийняття законів та підзаконних актів щодо зовнішньополітичного курсу України. 

Поглиблення відносин профільних комітетів ВРУ з ПА НАТО. Провідні парламентські 

партії та фракції – прихильники євроатлантичного курсу України. 

НЕ 2.3. Органи виконавчої влади у політик євроатлантичної інтеграції 

України.  

Законодавче визначення можливостей уряду та Президента у формування 

зовнішьнополтичного курсу. Формування та роль коаліцій депутатських фракцій у 

контексті членства України у НАТО. МЗС як послідовна структура забезпечення 

повноправнї участі України у НАТО. Курс на членство України у НАТО в період Л. 

Кучми. Реалізація політики євроатлантичної інтеграції В. Ющенком..  

НЕ 2.4. Питання Україна – НАТО у програмах політичних партій та НГО.  
Питання співпраці з НАТО у програмних засадах правоцентристських партій. 

Питання НАТО у лівоцентристських партіях. Громадські організації та їх роль у 

проведенні інформаційної кампанії щодо переваг членства України у НАТО. Діяльність 

Громадської ліги Україна – НАТО. 

 

 

Основна література до курсу: 

1. Авраменко О. Для війни чи заради миру? Пошуки воєнної безпеки і шлях України до 

НАТО / Олександр Авраменко // Політика і час. – 2006. – № 1. – С. 33–39. 

2. Їжак О. У новому циклі розширення Альянсу / Олексій Їжак // Політика і час. – 2002. – 

№ 11. – С. 11–32. 

3. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін 

/ А. М. Зленко. – Х. : Фоліо, 2003. – 556 с. 

4. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. / Гол. ред. І. 

І. Жовква. – К., 2004. – 88 с. 

5. Культ: оружейный бизнес по-украински // В. В. Бадрак, С. Г. Сгурец, С. В. Максимов. 

– К : Дифенс Експресс Групп, 2004. – 306 с.  

6. Міжнародні організації: навч.посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

К. : Знання, 2007. – 749 c. 

7. Палій О. Навіщо Україні НАТО? / О. Палій. – К. : Дніпро, 2006. – 144 с. 
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КСВС «КАНАДСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. В умовах розбудови української державності, 

становлення громадянського суспільства, налагодження та поглиблення зв‘язків на 

міжнародній арені надзвичайно важливого значення набувають взаємини України та 

Канадської федерації, так як в цій країні проживає більше  мільйона людей українського 

походження.  

Вивчення досвіду розвитку північноамериканської держави має на меті формування 

уявлення про становлення незалежної країни на демократичних основах, формування 

політичної системи, взаємовідносин гілок влади. Канада є прикладом успішного 

утвердження демократичних норм, дослідження розвитку яких є важливою частиною 

спецкурсу. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

1. розширення та поглиблення знання студентів відносно: 

 історії Канади до початку Великих географічних відкриттів; 

 створення Канадської федерації; 

 розвитку канадського федералізму і Квебекської проблеми; 

 місця Канади в сучасному світі; 

2.Розвиток вмінь та навичок студентів: 

 брати участь в дискусіях з окремих тем курсу; 

 аналізувати історичні події, процеси, явища; 

 готувати повідомлення з окремих проблем курсу; 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Канада до прийняття «Акту про Британську Північну Америку»» 

НЕ 1.1. Вступ. Предмет і завдання курсу 

Загальні положення. Структура курсу, його мета і завдання. Огляд джерел і 

літератури. 

НЕ 1.2. Канада до початку епохи Великих географічних відкриттів 

Канада до початку епохи Великих географічних відкриттів. Аборигенне населення 

країни. Основні мовні групи. Рівень соціально-економічного розвитку індіанського 

суспільства до початку європейської колонізації Північноамериканського континенту. 

Контакти "Старого" і Нового світу в доколумбову епоху. 

НЕ 1.3. Європейці біля берегів Канади наприкінці XVI - початку XVII ст. 

Європейці біля берегів Канади наприкінці XVI - початку XVII ст. Дослідження 

узбережжя східної Канади. Перші спроби колонізації. Початок включення Канади в 

європейську систему господарства. 

НЕ 1.4. Канада в епоху французького колоніального панування 

Канада в епоху французького колоніального панування. Заснування Порт-Роял і 

Квебеку. Специфіка французької колоніальної політики в Північній Америці, її основні 

етапи. Французька експансія на континенті. Особливості соціально-економічного і 

політичного ладу Нової Франції. 

НЕ 1.5. Канада під владою Великобританії. Квебекський акт 1774 р., Паризький 

звіт 1783 р. 

Квебекський акт 1774 р. Англійські володіння на території Канади і Війна за 

незалежність британських колоній у Північній Америці. Переселення лоялістів на 

територію Канади. Паризький звіт 1783 р.: зміна місця і ролі Канади в Британській імперії. 

НЕ 1.6. Соціально-економічний розвиток Канади в першій третині XIX ст. 
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Соціально-економічний розвиток Канади в першій третині XIX в.: зміна 

пріоритетів в економіці, промисловий ріст. Занепад сеньйоральної системи в Нижній 

Канаді. Антиколоніальний рух, боротьба за реформи. 

НЕ 1.7. Канада в середині XIX ст. «Велика коаліція». Квебекська конференція, її 

резолюції. Прийняття «Акту про Британську Північну Америку», створення 

домініону Канада 

Канада в середині XIX ст.: розвиток промисловості і сільського господарства, 

приплив іммігрантів, освоєння нових земель, залізничне будівництво, розширення 

внутрішніх зв'язків. Англо-американські протиріччя на Північноамериканському 

континенті. Питання про об'єднання британських колоній у Північній Америці. "Велика 

коаліція". Квебекська конференція, її резолюції. Прийняття Акта про Британську Північну 

Америку, створення домініону Канада. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Канада на шляху утвердження, як незалежної держави і становлення, як 

повноправного гравця на міжнародній арені» 

НЕ 2.1. Імміграція в Канаду наприкінці XIX - початку XX ст., її 

етнокультурний склад, специфіка розселення іммігрантів 

Освоєння канадського заходу. Імміграція в Канаду наприкінці XIX - початку XX 

ст., її етнокультурний склад, специфіка розселення іммігрантів. Французька Канада в XIX 

в.: «реванш колисок», ріст націоналізму. 

НЕ 2.2. Домініон Канада на початку XX ст. 

Домініон Канада на початку XX в. Канадська економіка: промисловість і сільське 

господарство. Освоєння "останнього" заходу. Утворення степових провінцій. "Пшеничний 

бум". Фермерський рух. Внутрішня політика кабінету У.Лорьє. 

НЕ 2.3. Домініон і імперська політика. Вивід англійських військ 

Домініон і імперська політика. Вивід англійських військ. Питання про створення 

військово-морського флоту. Становлення канадської зовнішньої політики: створення 

Департаменту зовнішніх справ, розвиток консульської служби. 

НЕ 2.4. Канада в Першій світовій війні 

Канада в Першій світовій війні. Канадські війська в Європі: їхня участь у воєнних 

діях. Піднесення канадської промисловості. Політична боротьба. Закон про загальну 

військову повинність. Об'єднаний (юніоністський) уряд. Антивоєнний рух у Квебеці. 

НЕ 2.5. Канада у міжвоєнний період 

Канада у міжвоєнний період. Наростання соціальних протиріч після війни, 

страйковий рух, Вінніпегський страйк. Прогресивний рух. Економічний підйом у Канаді в 

середині і другій половині 20-х рр. Особливості "Канадського проспериті". Канада в роки 

світової економічної кризи. 

НЕ 2.6. Друга світова війна і Канада 

Вступ Канади в Другу світову війну. Роль Канади в антигітлерівській коаліції. 

"Атлантичний трикутник". Військова економіка. Зміцнення зв'язків Канади з США. 

НЕ 2.7. Канада наприкінці XX ст. Зростання ролі Канади у світі 

Канада наприкінці XX в. Особливості канадської економіки, її сильні і слабкі 

сторони, регіональні диспропорції в економічному розвитку. Внутрішня політика 

кабінетів Малруні і Кретьєна. "Свіжа" імміграція. Якісні і кількісні зміни в складі 

іммігрантів. Розвиток канадської культури і її "просування" у світі. Зростання ролі Канади 

у світі. Канада і міжнародні організації й об'єднання (ООН, ВТО, ОАГ, Співдружність). 
Основна література до курсу: 

1. Сороко-Цюпа О.С. История Канады. - М.: Высшая школа, 1985. 

2. Тишков В.А., Кошелев Л.В. История Канады. - М.: Мысль, 1982.  

3. Государственное   устройство   Канады  //   США:   экономика,   политика, идеология. - 1990. - № 8. - С. 

119-121. 

4. Coffin V. The Province of Quebec and the Early American Revolution. New York, 1970 

5. Innis  H.  A.  Essays  in  Canadian    Economic  History.  Toronto,   1962 

6. Lipton Ch. The Trade-Union Movement in Canada. 1827—1959. Montreal, 1967 
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КСВС «СЛОВ`ЯНСЬКІ НАРОДИ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» 

В 50-70-Х РР. ХІХ СТ. І РОСІЯ 

54 год. (1,5 кредита) 
 

В умовах розбудови української державності становлення громадянського 

суспільства та правової держави надзвичайно важливого значення набуває формування у 

громадян, особливо молоді – майбутніх державних службовців усіх рівнів, патріотизму та 

гордості за історичне минуле нашого народу, професійних навичок. 

Тому на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича необхідним викладати для студентів 

спеціальності „країнознавство‖ ДСВС ―Слов`янські народи Османської імперії в 50-70-х 

рр. ХІХ ст. і Росія‖, найважливішою метою вивчення якого є формування світогляду та 

поглиблення знань з історії міжнародних відносин ХІХ ст., коли зусиллями народів, які 

входили до складу Російської імперії, в тому числі і українського, було здобуто 

незалежність Болгарії, Румунії, Сербії та Чорногорії – партнерів України сьогодні. 

Основними завданням дисципліни є досягнення поставленої мети, що включає в 

себе: 

- Розширення знань студентів з історії слов`яських народів Османської імперії 

та зовнішньої політики Росії в 50-70-х років ХІХ ст. 

- З`ясування студентами ролі України у культурному розвитку та визволенні 

слов‘янських народів Османської імперії. 

- Порозуміння студентами особливостей взаємодії внутрішньої та зовнішньої 

політики, зокрема безпрецедентного явища світової історії – виникнення ―Слов`янських 

комітетів‖ та руху підтримки визвольної боротьби слов‘янських народів у Російській 

імперії, що сприяли створенню національних держав на Балканах. 

- Вміння аналізувати метаморфози взаємодії громадської думки та офіційної 

політики. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РОСІЙСЬКО-ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ. СЛОВ’ЯНСЬКА ПОЛІТИКА ОФІЦІЙНОЇ РОСІЇ. 

НЕ 1.1: Вступ  

Актуальність вивчення курсу. Об‘єкт і предмет, хронологічні рамки курсу. Стан 

наукової розробки проблематики. 

НЕ 1.2: Російсько-південнослов‘янські відносини і формування інтересу до 

слов’янських народів Османської імперії в Росії 
Становлення російсько-південнослов‘янських відносин та інтересу до слов‘янства 

в Російській імперії в XVIII – першій половині XIX ст. Поглиблення інтересу до 

слов‘янства в роки Кримської війни. Російсько-південнослов‘янські відносини й 

актуалізація ―слов‘янського питання‖ в 50-70 рр. ХІХ ст.  

НЕ 1.3: Соціально-економічне та політичне становище слов’янських народів 

Османської імперії в 50-70-х роках ХІХ ст.  

Зовнішньополітичне та внутрішнє становище Оттоманської імперії в 50-70-х рр. 

ХІХ ст. Хатт-і хумаюн 1856 р. Соціально-економічне становище слов`яських народів 

Балканського півострова. Політичний розвиток Сербії, Чорногорії, Болгарії, Боснії та 

Герцеговини. Причини, початок та перебіг Східної кризи 1875-1878 рр. Участь 

південнослов`янських народів у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. 

НЕ 1.4: Східна політика Росії в 50-х – І половині 70-х років ХІХ ст.  

Проблеми Кримської війни та балканської політики Російської імперії ХІХ ст. в 

сучасній історіографії. Кримська війна 1853-1856 рр. і рішення Паризької конференції. 
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Основні риси балканської політики Росії 50-70-х рр. ХІХ ст. Боротьба російської 

дипломатії за відміну обмежувальних статей Паризького договору. Політика царизму 

щодо національно-визвольної боротьби слов`янських народів Османської імперії в кінці 

1850-х – на початку 1870-х рр. 

НЕ 1.5: Східна криза 1875-1878 рр. та звільнення Болгарії, Сербії та Чорногорії 

з-під турецького іга.  -4 год. 

Міжнародно-політична ситуація в Європі в середині 70-х рр. ХІХ ст. Реакція 

російського уряду на балканські події 1875 р. Дипломатичні переговори 1875-1877 рр. та 

проекти мирного врегулювання конфлікту і реформ в Туреччині. Оголошення Росією 

війни Туреччині. Військові дії 1877-1878 рр. Сан-Стефанський прелімінарний мирний 

договір та Берлінський трактат. Історичне значення російсько-турецької війни 1877-1878 

рр. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

―СЛОВ’ЯНСЬКЕ ПИТАННЯ‖ У ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ РОСІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ 

НЕ 2.1: “Слов`янські інтереси” Росії та формування ідейно-політичних 

напрямків (течій) в російській громадсько-політичній думці.  

Зародження інтересу до слов‘янства в Російській імперії. Кримська війна 1853-1856 

рр. і ріст інтересу до слов‘ян Оттоманської імперії. Програми і ставлення до боротьби 

слов‘ян за незалежність та ―Слов‘янських інтересів‖ Росії основних течій російської 

громадсько-політичної думки. Панславізм. Диференціація періодики відповідно означених 

напрямків. Еволюція російських громадсько-політичних течій та їх поглядів на 

національно-визвольну боротьбу народів Південно-Східної Європи. 

НЕ 2.2: ―Слов`янське питання‖ у теорії та практиці І.С. Аксакова.  

Формування поглядів І.С.Аксакова. І.С.Аксаков у 60-х роках: світогляд та 

громадська діяльність. Події кінця 60 – початку 70-х рр. ХІХ ст. та Аксаков: від 

слов‘янофільства до панславізму. Діяльність І.С.Аксакова у 1875-1878 рр. Берлінський 

конгрес та І.Аксаков. 

НЕ 2.3: “Слов`янське питання” у російській консервативній та ліберальній 

думці.  

Національно визвольна боротьба слов`янських народів кінця 1850-х – середини 1860-

х рр. та перспективи міжнародно-політичного розвитку Росії в баченні консервативно-

проурядових, слов‘янофільсько-панславістських та ліберальних друкованих органів. 

Етнографічна виставка – слов‘янський з‖їзд 1867 року в Москві на сторінках правих та 

центристських видань. ―Слов`янське питання‖ в 1870-71 рр. Повстання на Балканах 1875-

1876 рр., сербсько-чорногорсько-турецька війна та рух волонтерів в російській 

громадській думці. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. і рішення Берлінського 

конгресу в баченні консервативно-проурядових, слов‘янофільсько-панславістських та 

ліберальних видань.  

 НЕ 2.4: “Слов`янське питання” та національно-визвольна боротьба 

слов`янства в російській революційно-демократичній думці. 

Особливості розвитку російського революційно-демократичного руху. Погляди 

класиків російського революційно-демократичного руху на ―Слов`янське питання‖. 

Боботьба з слов‘янофільсько-панславістським розумінням єдності слов‘янських народів. 

Проблеми визвольної боротьби південних слов‘ян на сторінках революційно-

демократичних видань. Східна криза, волонтерський рух, російсько-турецька війна 1877-

1878 рр. і її результати в оцінці революціонерів-демократів.  

НЕ 2.5: “Слов`янські комітети” в Росії в 1858-1876 рр.  -2 год. 

Петербурзький гурток графині А.Блудової. Виникнення московського товариства 

допомоги південнослов‘янським народам. Діяльність слов`янських комітетів у 1858-1866 

рр. Слов‘янський з`їзд 1867 р. в Москві. Діяльність слов`янських комітетів у 1867-1878 рр. 
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НЕ 2.6: Національно-визвольна боротьба народів Південно-Східної Європи в 

українській громадській думці 70-х років ХІХ ст.  -2 год. 

Формування інтересу до слов‘янства на Україні. Утворення та характер діяльності 

Київського та Одеського слов‘янських комітетів. Боротьба південних слов‘ян за 

незалежність в громадській думці Західної України та Буковини. Українські волонтери на 

Балканах в 1875-1876 рр. 
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КСВС «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» 

54 година (1,5 кредити) 
 

Мета викладання дисципліни. Понад півстоліття, а саме з другої половини 40-х і 

до початку 90-х років ХХ століття більшість держав Центрально-Східної Європи входили 

до так званого ―соціалістичного табору‖ під егідою Радянського Союзу. Історія цих країн і 

особливо трактування подій, які відбувалися в них в період Другої світової війни та 

перших повоєнних десятиліть, лише недавно почала звільнятися від тісних ідеологічних 

лещат радянської історіографії. Не зважаючи на велику кількість наукових публікацій з 

цієї теми, які з‘явилися в Україні протягом останнього десятиліття, та ще більшу кількість 

наукових праць з даної тематики, що вийшли за кордоном, (з об‘єктивних причин вони є 

доступними лише обмеженому колу) численні стереотипи в оцінках тих чи інших подій та 

явищ продовжують подекуди існувати ще й досі. Тож існує велика потреба у з‘ясуванні 

суті тих глибоких катаклізмів, які відбулися в Європі протягом першої половини ХХ 

століття на усьому просторі від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів. 

Фактично йдеться про події та явища, які стали відправною точкою у драматичному 

процесі виникнення ідеологічного розколу Європи, наслідки якого в значній мірі 

вплинули на формування ролі і місця України в геополітичних процесах сучасності.  

 Саме цим обумовлена потреба викладання студентам спеціальності 

«країнознавство» цього курсу.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких знань і умінь: 

Мати уявлення про роль і місце країн Центрально-Східної Європи у системі 

міжнародних відносин напередодні Другої світової війни; знати основні причини 

розв‘язання Другої світової війни та особливості вступу в неї окремих держав регіону; 

знати перебіг подій війни на території кожної з країн регіону, особливості звільнення 

територій країн від німецьких військ та безпосередні наслідки війни; знати особливості 

післявоєнного устрою Європи та його наслідки для кожної з країн; знати зміст та характер 

соціально-економічних та політичних перетворень в країнах регіону після війни; знати 

характерні риси нової системи міжнародних відносин та характер стосунків з СРСР; уміти 

аналізувати причинно-наслідкові зв‘язки між подіями і фактами; уміти робити 

порівняльну характеристику суспільно-політичного розвитку країн регіону в зазначений 

період.  
 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулям: 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. 

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ НАПЕРЕДОДНІ ТА 

ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

 

НЕ 1.1. Держави Центрально-Східної Європи у міжнародних відносинах 

напередодні Другої світової війни 

Суспільно-політична ситуація в країнах Центрально-Східної Європи. Загальна 

характеристика міжнародно-політичної ситуації в Європі напередодні Другої світової 

війни. Система мирних договорів у Європі. Мюнхенський договір 1938 р. та його 

наслідки.  

НЕ 1.2. Змова диктаторів: військова агресія фашистської Німеччини та 

Радянського Союзу проти країн Центрально-Східної Європи 

Радянсько-німецькі відносини напередодні Другої світової війни. Пакт «Молотова-

Ріббентропа» та секретні додатки до нього. Знищення Польської держави та анексія її 

територій. Приєднання Буковини до СРСР. Доля держав Балтії.  

НЕ 1.3. Країни Центрально-Східної Європи в період фашистської окупації 
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Особливості окупаційного режиму на території Польщі. Вплив польського 

еміграційного уряду на ситуацію в Польщі.Угорщина в роки Другої світової війни. 

Румунія – сателіт Німеччини. Становище в Болгарії. Особливості окупаційного режиму в 

чеських і словацьких землях  та на території країн Балтії. 

НЕ 1.4. Діяльність Руху Опору та антифашистського підпілля в країнах  

Центрально-Східної Європи 

Підпільна держава на території Польщі. Польські військові формування та їх 

боротьба із загарбниками. Повстання у Варшавському гетто. Діяльність партизанських 

формувань на території Чехословаччини. Рух опору в Угорщині та Румунії. Діяльність 

партизанських загонів у Болгарії. 

НЕ 1.5. Закінчення військових кампаній Другої світової війни на території 

країн Центрально-Східної Європи: звільнення чи окупація? 

Перебіг основних військових операцій, які привели до розгрому військ «Осі» та 

відступу з території країн Центрально-Східної Європи. Діяльність радянської військової 

адміністрації та спецслужб на зайнятих територіях. Ставлення населення до 

«визволителів». Амбівалентність оцінок.  
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН РЕГІОНУ В ПЕРШІ 

ПОВОЄННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

 

НЕ 1.6. Наслідки Другої світової війни для країн Центрально-Східної Європи 

Людські та матеріальні втрати країн Центрально-Східної Європи у Другій світовій 

війні. Загальна ситуація в країнах Центрально-Східної Європи після другої світової війни.  

НЕ 1.7. Післявоєнне мирне врегулювання в Центрально-Східній Європі 

Рішення Ялтинської та Потсдамської мирних конференцій стосовно країн 

Центрально-Східній Європи. Угоди про повернення примусово переміщеного населення. 

Вплив країн-переможниць на ситуацію процеси мирного врегулювання в Центрально-

Східній Європі. 

НЕ 1.8. Встановлення тоталітарних режимів в країнах Центрально-Східної 

Європи 

Відродження державного ладу та політичного життя в країнах Центрально-Східної 

Європи після Другої світової війни. Режими «народної демократії» та його 

характеристики. Прихід комуністів до влади в країнах Центрально-Східної Європи та його 

перші наслідки.  

НЕ 1.9. Соціально-економічні перетворення в країнах Центрально-Східної 

Європи після Другої світової війни 

Формування економік радянського типу. Залежність господарств країн 

Центрально-Східної Європи від СРСР. Суспільно-політичні кризи в  країнах Центрально-

Східної Європи. 

НЕ 1.10. Формування системи міжнародних відносин країн Центрально-

Східної Європи під егідою СРСР 

Виникнення військово-політичного блоку «Варшавський договір». Заснування 

«Комінформу та посилення впливу СРСР. Доктрина Брежнєва та її вплив на міжнародно-

політичну ситуацію в регіоні.  
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ: 

1. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945рр. – Київ, 

2003.- 472с. 

2. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1939-1941.- М., 1999.- 528с. 

3. ЗашкільнякЛ., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 

2002. - 752 с. 
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4. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002).- Вінниця, 2003.- 

560с. 

5. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних 

факультетів університетів. - Львів, 2001.- 660с. 

6. Кольвакоресии П. Мировая политика после 1945 года. – Т.1.- М., 2000.- 588с. 

7. Советский фактор в Восточной Европе 1944-1953. Документы в 2-х т.-Т.1.-М.,1999.- 

687с.  

8. Цетрально-Восточная Європа во второй половине ХХ века. В 3 т.- Т.1. Становление 

„реального социализма‖ (1945-1965).- М., 2000.- 488с. 
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КСВС «КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ В УРЯДОВІЙ ПОЛІТИЦІ КАНАДИ» 

54 год. (1,5  кредити) 

 

 Мета викладання дисципліни: сучасні канадські уряди роблять багато, щоб 

встановити історичну справедливість і надає індіанцям широкі можливості для претензій 

на свої права та землі. Але головна робота в цьому напрямку здійснюється самими 

корінними народами, які створюють організації, які б допомогли їм об'єднатися і заявити 

про себе спільним гучним криком, а не багатьма тихими голосами. Висвітлити принципи 

боротьби за власне місце під сонцем канадських аборигенів є метою даної дисципліни. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

простежити формування на північноамериканському континенті найбільших етнічних та 

мовних груп корінного населення; дослідити спосіб життя аборигенів Канади від початку 

існування до сьогодення, дослідити, які елементи первісної культури присутні у 

сучасному житті індіанців та інуїтів; визначити урядову (федеральну) та провінційну 

політику Канади щодо корінного населення на всіх етапах її становлення; проаналізувати 

самоорганізаційні принципи та засади життя статусних та нестатусних індіанців, метисів 

та інуїтів; дослідити участь корінного населення в політичному житті Країни кленового 

листка. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ВСТУП. ІСТОРІЯ КАНАДИ. МІСЦЕ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В 

КАНАДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У XVI-XVIII СТ.» 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. 

Структура курсу, його мета і задачі. Огляд джерел та літератури. 

НЕ 1.2. Історія Канади. Географія, економіка, демографія. Місце корінного 

населення в Канадському суспільстві у XVI-XVIII ст. 

Англійська експансія на території Канади наприкінці XVII - першій половині XVIII 

ст. Економічна залежність від США. Внутрішня політика кабінетів Малруні та Кретьєна: 

місце корінного населення. Розвиток канадської культури і її "просування" у світі. 

Міністерство в справах індіанців. Референдум 1995 р. та корінне населення. 

НЕ 1.3. Відносини аборигенів із британською колоніальною владою 

Перший контакт з європейцями. Перші мирні договори. Особливості укладання 

договорів індіанцями. Домінантність усної форми над письмовою. Великий мир 1701 р. 

Торгівля хутром як джерело збагачення європейців. Конфлікти за територію. Компанія 

Гудронової затоки. 

НЕ 1.4. Корінне населення в урядовій політиці Канадської конфедерації 

Королівська прокламація 1763 р. Остаточний перехід земель корінних народів під 

владу Британської імперії. Акт про Квебек 1774 р. Створення франкомовної провінції в 

Канадському домініоні. Відносини франкомовних жителів континенту із корінним 

населенням. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«СУЧАСНА УРЯДОВА ПОЛІТИКА КАНАДИ ЩОДО КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ» 

 

НЕ 2.1. Акт про індіанців 1876 р. та його значення для корінного населення 

Акт про індіанців 1876 р. Його місце та значення для канадських аборигенів. Перші 

дискримінаційні нормативно-правові акти. Договори 6 та 7. Подальший наступ європейців 

на захід континенту. 
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НЕ 2.2. Спроби асиміляції корінного населення. Метиси 

Система шкіл-інтернатів для корінного населення як інструмент асиміляції 

аборигенів Канади. Законодавча заборона церемоній та обрядів корінного населення. 

Повстання 1885 р. під проводом Луї Ріеля. 

НЕ 2.3. Боротьба аборигенів Канади за свої права (1951-1981 рр.) 

Зміни до Акту про індіанців 1951 р. Відміна багатьох дискримінаційних пунктів. 

Зміна до політичних прав аборигенів у 1960 р. Набуття права голосу. Біла Книга 1969 р. та 

Червона Книга 1970 р. Діяльність Комісії Бергера 1974-1977 рр. 

НЕ 2.4. Конституційна реформа 1982 р. та сучасна урядова політика Канади 

щодо корінного населення 

Значення конституційної реформи 1982 р. для корінного населення. Закон С-31 

1985 р. Протистояння між урядовими військами та індіанцями племені мохавк в м. Ока у 

1990 р. Створення території Нунавут у 1999 р. 

 

 

Основна література до курсу: 

1. Brownsey Keit, Howlett Michaell. The provincial state in Canada: politics in the 

provincies and territories. – Broadview press. – 2001. – 494p. 

2. Meijer Dress, Laurie. The Indian Association of Alberta. – UBC Press. – 2002. – 248p. 

3. McFarlane, Peter. Brotherhood to nationhood: George Manuel and the making of the 

modern Indian movement. – Between the lines,1993. – 328p. 

4. Baum Gregory. Nationalism, religion, and ethics. – McGill-Queens University Press, 

2001. – 166p. 

5. Calhoun Craig. Nationalism. – University of Minessota Press, 2001. – 164p. 

6. Buckley Joanne. Checkmate. A writing reference for Canadians. – Thomson Nelson, 

2003. – 480p.  
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КСВС «ГЛОБАЛЬНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» 

54 год. (1,5 кредитів) 

 
Мета викладання дисципліни. В умовах розбудови незалежної держави Україна, 

становлення громадянського суспільства та правової держави надзвичайно важливого значення 

набуває формування у громадян, особливо молоді, високої політичної культури, моральності, 

поваги до прав людини та конституції України, державного устрою нашої Батьківщини. 

Враховуючи це, у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації введено і освоюється 

викладання нових навчальних дисциплін та курсів. 

У цьому процесі Україна як молода незалежна держава  прагне до створення 

стабільної системи міжнародного регіонального співробітництва - системи, що здатна 

забезпечити її політичну й економічну безпеку. Таке прагнення не тільки стимулює 

інтеграцію України у світове співтовариство за рахунок розширення міжнародних контактів, але й 

сприяє зростанню її впливу у різних регіонах, надає динаміку розвиткові торговельно-

економічних зв'язків і виробничої кооперації, визначає пошук перспективних ринків збуту 

продукції. 

Метою спецкурсу є вивчення системи міжнародного економічного середовища та 

об'єктивних законів, принципів та шляхів його розвитку; розгляд об'єктивно зумовлених процесів 

інтернаціоналізації економічного життя в сучасному світі, проблем та тенденцій розвитку 

інвестиційної діяльності. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 загальні тенденції господарського розвитку світу 

 основні наукові теорії міжнародної торгівлі 

 сучасні методи кількісного та якісного аналізу 

 сучасні тенденції в інтеграційних процесах світу 

уміти: 

 пояснювати, як і чому відрізняються між собою країни 

 давати повний огляд економічних і політичних аспектів міжнародної торгівлі та інвестицій 

 пояснювати функції і форми глобальної валютної системи 

 аналізувати причини і тенденції регіональної економічної інтеграції 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Глобальне середовище міжнародної торгівлі та інвестицій» 

 

НЕ 1.1. Вступ до дисципліни «Глобальне торговельне та інвестиційне 

середовище» 

Глобальне торговельне та інвестиційне середовище як навчальний курс. Предмет курсу. 

Взаємозв'язок з курсами економічної теорії та курсами спеціалізації. Методологія аналізу та 

вивчення сучасних міжнародних економічних відносин. Основні категорії та їх модифікація. 

Мета та завдання вивчення курсу. Логіка викладу. Загальна характеристика змісту розділів та 

основних тем курсу. Інформаційно-методичне забезпечення. Теоретико-методична література. 

Підручники, монографії, довідкова література. Періодичні видання. Особливості роботи із 

спеціальною іноземною літературою. 

НЕ 1.2. Теоретичні основи торговельної діяльності на глобальному ринку 

Огляд теорій торгівлі. Вигоди від торгівлі. Картина міжнародної торгівлі. Теорія торгівлі і 

політика уряду. Меркантилізм, як перша теорія торгівлі. Виникнення теорії абсолютних переваг та 

бачення Адама Сміта картини міжнародного обміну товарами. Дослідження Девіза Рікардо та 

теорія відносних переваг. Вигоди від торгівлі згідно з теорією Рікардо. Застереження і 

припущення. Теорія Гекшера – Оліна та її відповідність сучасному стану міжнародної торгівлі. 

Парадокс Леонтьєва. Теорія життєвого циклу продукції та причини її недієвості в сучасному світі. 

Нова теорія торгівлі: переваги та недоліки. Переваги країни в конкурентній боротьбі: ромб 

Портера. Оцінка структурних елементів теорії та її відповідності сучасним торговим відносинам. 

НЕ 1.3. Інструменти торговельної політики 



 163 

Історія виникнення різних інструментів торговельної політики. Тарифи. Субсидії. 

Квотування імпорту та добровільні експортні обмеження. Вимоги, щодо застосування елементів 

місцевого виробництва у готових виробах. Антидемпінгова політика. Адміністративна політика. 

Політичні аргументи на користь втручання уряду. Економічні аргументи на користь втручання 

уряду. Скоригований аналіз випадку вільної торгівлі. Торговельні бар‘єри та стратегія фірми. 

Наслідки для політики. 

НЕ 1.4. Прямі іноземні інвестиції у світовій економіці 

Світова економіка в післявоєнний період. Програми світового економічного регулювання. 

Економічне регулювання кредитно-грошових інститутів. Прямі іноземні інвестиції: причини 

збільшення обсягів, їх спрямування. Приклад розвитку Китаю в умовах міжнародного 

інвестування в країну. Джерела інвестицій. Горизонтальні прямі іноземні інвестиції. Транспортні 

витрати. Недосконалості ринку. Стратегічна поведінка. Життєвий цикл продукції. Конкретно 

географічні переваги. Вертикальні прямі іноземні інвестиції. Стратегічна поведінка. 

Недосконалості ринку. 

НЕ 1.5. Прямі іноземні інвестиції в світлі політичної ідеології  

Вплив політичної ідеології на ПІІ. Радикальний підхід. Прагматичний націоналізм. Вигоди 

від прямих іноземних інвестицій для країн-реципієнтів. Вплив на зайнятість. Вплив на платіжний 

баланс та рівень конкуренції. Витрати країн-реципієнтів пов‘язані з ПІІ. Негативний вплив на 

конкуренцію. Негативний вплив на платіжний баланс. Національний суверенітет і автономія. 

Вигоди і витрати від ПІІ для вітчизняної країни компанії інвестора. Інструменти урядової політики 

та ПІІ. Політика країни-донора. Політика країни-реципієнта ПІІ. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Регіональна економічна інтеграція та світова валютна система» 

 

НЕ 2.1. Рівні регіональної економічної інтеграції 

Характеристика рівнів економічної інтеграції. Зона вільної торгівлі. Митний союз. 

Спільний ринок. Економічний союз. Політичний союз. Аргументи на користь регіональної 

економічної інтеграції. Економічні аргументи. Політичні аргументи. Перешкоди на шляху 

інтеграції. Аргументи проти економічної інтеграції. Висновки з практики міжнародного бізнесу: 

вплив НАФТА на текстильну індустрію США. 

НЕ 2.2. Регіональна економічна інтеграція в Європі та Америці 

Причини створення економічного об‘єднання на теренах Європи. Еволюція його розвитку. 

Створення Європейського Союзу, як вирішальна фаза економічної інтеграції. Єдиний 

Європейський Акт. Європейський валютний союз: прийняття єдиної валюти. Розширення 

Європейського Союзу. Регіональна економічна інтеграція в Америці. Північноамериканська угода 

про вільну торгівлю. Андський пакт. Створення Меркосур, як приклад інтеграції на 

південноамериканському материку. Центральноамериканський спільний ринок і Каріком. 

Американська зона вільної торгівлі. 

НЕ 2.3. Ринок іноземних валют: функції, економічні теорії визначення обмінного курсу, 

його прогнозування 

Функції ринку іноземних валют. Конвертація валют. Страхування від валютного ризику. 

Природа ринку іноземних валют. Економічні теорії визначення валютного курсу. Закон однієї 

ціни. Ставки відсотка та обмінні курси. Психологія інвестора та ланцюгові ефекти. Прогнозування 

валютного курсу. Школа ефективного ринку. Школа неефективного ринку. Методи 

прогнозування. Конвертованість валют. Конвертованість і політика уряду. Зустрічна торгівля. 

НЕ 2.4. Міжнародна валютна система: етапи формування, сьогоднішня діяльність та 

майбутнє 

Система золотого стандарту. Природа золотого стандарту. Авторитет золотого стандарту. 

Період між двома світовими війнами. Бретон-Вудська система валютних відносин. Міжнародний 

Валютний Фонд. Роль Світового банку. Крах системи фіксованого валютного курсу. Режим 

плаваючих валютних курсів. Японська угода. Обмінні курси з 1973 року. Фіксовані та плаваючі 

обмінні курси. Аргументи на користь плаваючих та фіксованих курсів. Режими обмінних курсів на 

практиці. Прив‘язані обмінні курси та ради з валютних питань. Цільові зони: Європейська 

валютна система. 

НЕ 2.5. Основи діяльності світового ринку капіталу 
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Переваги світового ринку капіталу. Функції типового ринку капіталу. Привабливість 

світового ринку капіталу. Зростання світового ринку капіталу. Інформаційна технологія. 

Дерегуляція. Ризик, пов'язаний зі світовим ринком капіталу. Ринок євровалют. Привабливість та 

недоліки ринку. Світовий ринок облігацій. Світовий ринок акцій. Ризик, пов'язаний з обміном 

валют і вартість капіталу.  

 

Основна література до курсу: 

1. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навчальний 

посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - 277 с. (основна) 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. I 

Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 592 с. (основна) 

3. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. А. С Філіпенка. - К.: 

Либідь. 1997.-208 с 

4. Семенов   К.   А.   Международные   экономические   отношения:   Курс   лекций.   -  М.: 

Гардарика, 1998. - 336 с. (основна) 
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КСВС «СХІДНА ЄВРОПА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ 

ВИКЛИКІВ: АКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ, РЕЗУЛЬТАТИ» 

(81 год., 2 кр.) 

 

 Мета викладання дисципліни: Метою курсу є формування загального і 

конкретного розуміння у студентів про особливості і характерні риси міжнародних 

відносин у регіоні Східної Європи в умовах викликів ХХІ століття. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

оволодіти знаннями із сутності і поняття регіону Східної Європи; досвіду історичного 

розвитку регіону Східної Європи; європейської й євроатлантичної інтеграції у регіоні 

Східної Європи; реалізації військово-політичних і економічних інтеграційних об‘єднань у 

Східній Європі; альтернативних регіональних форм співробітництва у Східній Європі; 

фактору зовнішньополітичної присутності США у регіоні; фактору російської 

зовнішньополітичної домінації у регіоні.  

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
НЕ 1.1. Сутність і поняття регіону Східної Європи.  

Характерні риси географічного розміщення країн регіону. Характерні риси політичного 

розміщення країн регіону. Характерні риси історичного розміщення країн регіону. 

НЕ 1.2. Досвід історичного розвитку та геополітичного положення регіону Східної 

Європи. 

Досвід історичного розвитку регіону. Досвід географічного положення регіону. 

Геополітична складова регіону.   

НЕ 1.3. Особливості геополітичного змагання за Східну Європу на початку ХХІ 

століття. 

Боротьба між США і РФ з східноєвропейський простір. Цілі і інструменти сторін та 

наслідки їх взаємодії. Західні концепції щодо східноєвропейського простору. 

НЕ 1.4. Феномен, механізми  і результати зовнішніх інтервенцій щодо 

поширення демократії у Східній Європі на початку ХХІ століття.  

Вплив провідних світових акторів щодо поширення демократії у регіоні Східної 

Європи  

НЕ 1.5. Особливості регіональної і суб-регіональної інтеграції у Східній Європі 

на початку ХХІ століття.  
Інтенсифікація регіонального і суб-регіонального співробітництва в Балтійсько – 

Чорноморсько – Каспійському регіоні. Взаємодія процесів «поширення демократії» і 

регіонального партнерства у Східній Європі. Реалізація військово-політичних інтеграційних 

об‘єднань на просторі регіону. Реалізація економічних інтеграційних об‘єднань на просторі 

регіону. Перспективи СНД. Фактор зовнішньополітичної присутності ОДКБ. Фактор 

зовнішньополітичної присутності ОБСЄ. Фактор зовнішньополітичної присутності ШОС. 

НЕ 1.6. Фактор зовнішньополітичної присутності США у регіоні Східної 

Європи. 

Переваги зовнішньополітичної присутності США у регіоні. Недоліки 

зовнішньополітичної присутності США у регіоні. Демократизація. Інструменти «твердої» 

і «м‘якої» сили у зовнішній політиці США для Східної Європи. 

НЕ 1.7. Трансатлантичне співробітництво задля Східної Європи. 

Співробітництво між США і європейськими партнерами щодо Східної Європи.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

НЕ 2.1. Особливості діяльності Організації Північноатлантичного договору у 

Східній Європі на початку ХХІ століття. 

Розширення Північноатлантичного альянсу. Вплив НАТО на зовнішню політику у 

регіоні. Україна в контексті євроатлантичного співробітництва. Україна-Росія у 

відношенні до розширення НАТО. Позиція України  щодо розширення НАТО. 

Трансформація відносини НАТО-РФ у контексті розширення НАТО. Напередодні другої 

хвилі розширення НАТО.  

НЕ 2.2. Зовнішня політика Європейського Союзу щодо Східної Європи. 
Вплив розширення ЄС. Фактор зовнішньополітичної присутності ЄС. Вплив 

розширення ЄС на зовнішню політику України. Інструментарій ЄС у відносинах із 

Україною. Характерні риси українсько-польських відносин у контексті розширення ЄС. 

Характерні риси українсько-румунських відносин. Відносини у трикутнику Україна – 

Росія – ЄС у контексті європейської інтеграції.  
НЕ 2.3. Фактор російської зовнішньополітичної присутності у Східній Європі.  

Переваги російської зовнішньополітичної присутності на просторі регіону. 

Недоліки російської зовнішньополітичної присутності на просторі регіону. Анти-

демократизація.  Політика РФ щодо східноєвропейського простору.  

НЕ 2.4. Проблема політичної, економічної та енергетичної безпеки у регіоні 

Східної Європи. 

Договір про колективну безпеку країн СНД. Білоруський інтеграційний варіант 

(Союзна держава). 

Ідея спільної європейської політики в галузі безпеки та оборони. Україна та 

формування нової архітектури європейської безпеки. Загрози безпеки для держав Східної 

Європи. Механізми досягнення регіональної стабільності? 

НЕ 2.5. Енергетичний компонент міжнародних відносин у Східній Європі. 

Регіональна політика держав у Східній Європі. Нафта і газ як інструментами міжнародних 

відносин у регіоні. 

НЕ 2.6 Проблема «заморожених конфліктів» у регіоні Східної Європи. 

Особливості вирішення придністровського конфлікту. Особливості вирішення 

Абхазького і Осетинського конфліктів. Особливості вирішення конфлікту в Нагорному 

Карабасі.   

НЕ 2.7. Перспективи розвитку взаємовідносин між Україною та країнами 

Східної Європи. 

Перспективи розвитку інтеграційних процесів в СНД: глобальний та регіональний 

виміри. Регіональний вимір інтеграційних процесів у СНД. Інтеграційні моделі 

співробітництва в СНД. Перспективи СНД. Договір про колективну безпеку країн СНД. 

Регіональні форми співробітництва в Чорноморсько-Каспійському просторі.  

 

 

Основна література до курсу: 

1. Арбатова Н. Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или 

реальность? // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №12. 

2. Арбатова Н. Станут ли страны СНГ ―яблоком раздора‖ в отношениях России и ЕС? // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №6. 

3. Белов Е., Путинцев О. СНГ в противодействии угрозам безопасности и стабильности // 

Международная жизнь. – 2004. - №11-12. 

4. Березовець Т. Україна і Росія у системі пріоритетів та політики США // Стратегічна 

панорама. – 1999. – №1-2. – С.49-58.  

5. Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы. – 

2007. – Т.5.,  №3(15). 

6. Гурев В. Грузинская тема // Международная жизнь. – 2005. - №1.  
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КСВС «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ СТОСУНКИ СУЧАСНОГО 

ПЕРІОДУ» 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Попри те, що Україна намагається розвивати 

стосунки з багатьма країнами, розвиток багатоаспектних відносин з Польщею носить 

пріоритетний та стратегічний характер. 

Українська політична еліта визначила для Польщі роль важливого, рівноправного 

регіонального союзника, який повинен підтримувати та стимулювати українські зусилля 

та вітчизняну суспільну думку щодо демократичних, політичних та ринкових 

перетворень. Республіка Польща розглядається в якості зразка реформування колись 

тоталітарного суспільства для України. Мета викладання даного предмету полягає в тому, 

щоб розкрити суть і зміст стратегічного партнерства між Україною та Республікою 

Польща, показати етапи становлення і розвитку українсько-польських відносин в різних 

сферах державного функціонування, розкрити роль Польщі в євроінтеграційному 

зовнішньополітичному курсі України. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

Засвоїти основні принципи і критерії відносин стратегічного партнерства між 

Україною та Республікою Польща; знати характеристику основних етапів їх розвитку, їх 

особливості та наслідки для обох країн; оволодіти знаннями про характерні особливості, 

тенденції та перспективи українсько-польських міждержавних відносин. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

НЕ 1.1. Вступ 

Актуальність вивчення українсько-польських міждержавних відносин. Особливий 

характер відносин між Україною та Польщею. Становлення та розвиток стратегічного 

партнерства між обома державами. Особливості геополітичного розташування обох країн 

та необхідність тісної співпраці між ними. Особлива роль Польщі в євроінтеграційних 

устремліннях України. 

НЕ 1.2. Особливості геополітичного положення та зовнішньої політики України та 

Республіки Польща 
Особливості геополітичного статусу України. Багатовекторність української 

геостратегії. Національні інтереси сучасної України та їх геополітичні аспекти. Можливі 

наслідки інтеграції України до Євразійського та Євроатлантичного простору. Національна 

безпека України та її геополітичні складові. Особливості геополітичного розташування 

Республіки Польща. Магістральні вектори польської зовнішньої політики. Співпраця 

Республіки Польща з НАТО. Польський шлях до входження в Європейський Союз. 

НЕ 1.3. Українсько-польські  стосунки до здобуття Україною незалежності 
Контакти між опозиційними елітами обох держав. Співпраця «Солідарності» з 

українськими національними політичними рухами. Зустріч представників української 

політичної еліти та польської в м . Яблонна та прийняття спільного комюніке. Польська 

політика «двох шляхів» і шляхи розвитку зовнішньополітичної діяльності Польщі на 

східному напрямку. причини  та наслідки політики «двох шляхів» у міжнародній 

діяльності Республіки Польща. Російський фактор у зовнішній політиці Польщі. 

Європейський вектор політики новоутвореної польської держави.  

НЕ 1.4. Становлення та розвиток українсько-польських стосунків протягом 

90-х років ХХ ст. 
Визнання Польщею незалежності України, встановлення повноцінних 

дипломатичних відносин. Обмін візитами, укладення Договору про добросусідство, 
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дружні відносини і співробітництво. Основні фактори зовнішньополітичної діяльності 

Польщі щодо України на початку 90-х років ХХ ст. Питання НАТО в українсько-

польських стосунках. Поглиблення військово-політичної співпраці між обома країнами. 

Створення українсько-польських військових підрозділів, інтенсифікація економічної та 

культурної співпраці. 

НЕ 1.5. Становлення стратегічного партнерства у взаємовідносинах обох країн 
Меморандум про стратегічне партнерство в 1996 р. та його ратифікація 

парламентами обох країн. Оформлення ідеї про стратегічне партнерство. Декларація 

співпраці в рамках єврорегіонів «Буг» і «Карпати». Активний розвиток українсько-

польських контактів у сферах урядової та парламентської співпраці, культури, економіки. 

Чинники стабілізації і покращення відносин між обома країнами наприкінці 90-х років ХХ 

ст. 

НЕ 1.6. Українсько-польські відносини на початку нового століття 

Особливості і проблеми українсько-польських відносин на початку нового 

століття. Питання енергетичної безпеки і розвиток проекту нафтопроводу «Одеса-Броди». 

Посередництво польської політичної еліти у вирішенні внутрішньополітичної кризи в 

Україні. Співпраця українських та польських військових в Іраку. Інтенсифікація 

українсько-польських відносин за час президентства Віктора Ющенко. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

НЕ 2.1. Економічний аспект українсько-польського стратегічного 

партнерства 
Нормативно-правова база українсько-польських економічних стосунків. 

Становлення та функціонування спільних органів економічного співробітництва Основні 

сфери експорту та імпорту між обома державами. Співпраця в контексті енергетичної 

безпеки. Нафтопровід Одеса-Броди, як один з найважливіших українсько-польських 

економічних та геополітичних проектів. Економічна співпраця в межах євро регіонів 

«Буг» та «Карпати».  

НЕ 2.2. Військова співпраця України та Польщі в контексті відносин з НАТО 
Декларація про співробітництво з питань стабільності й безпеки у Центральній 

Європі. Проведення регулярних консультацій, організація спільних військових навчань 

(двосторонніх і в рамках програми «Партнерство заради миру»), створення нових 

спільних військових підрозділів, навчання військових кадрів тощо. Спільна участь у 

миротворчих операціях. Програма «Партнерство заради миру». Спільні військові 

навчання. Співпраця українських та польських військових у Іраку. 

НЕ 2.3. Українсько-польські взаємовідносини в культурній сфері 

Інтенсивність контактів між двома країнами в області культури і освіти. Діяльність 

по вивченню української мови та підготовки фахівців з україністики в польських 

навчальних закладах. Вивчення польської мови та культури в Україні. Об'єднання 

українців у Польщі, інші українські товариства 

НЕ 2.4. Українсько-польська співпраця  в контексті європейської інтеграції 
Польща як адвокат українських інтересів у Європі. Українсько-польські 

геополітичні проекти в контексті розвитку відносин в регіоні Східної та Центральної 

Європи. План ядерної парасольки Кравчука, проект «НАТО-біс» і Балто-Чорноморського 

союзу. Діяльність Польщі в Європейському Союзі щодо залучення України до 

загальноєвропейських процесів. Співпраця обох країн в межах європейських міжнародних 

організацій. Створення і розвиток євро регіонів 

НЕ.2.5. Проблеми та перспективи українсько-польських стосунків на 

сучасному етапі 

Виняткове місце Польщі у переліку зовнішньополітичних пріоритетів України  і 

особливий характер українсько-польського партнерства. Можливість використання 
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польського досвіду економічних та соціальних реформ. Роль Польщі у підтримці 

ініціативи України інтеграції з НАТО і ЄС. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Афанасьєв І. Ю. Польсько-українські відносини у 1991-1999 рр.: спроба 

узагальнення. // Вісник Львівського університету. Серія „Міжнародні відносини‖. – Львів, 

2001. – Вип. 3 – С. 295-300. 

2. Бжезінський З. Україна та Польща в контексті європейської інтеграції // 

Стратегічна панорама. – 1998. - №3-4. – С. 26-29. 

3. Бурант С. Україна і Польща: до стратегічного партнерства. // Політична думка. 

1997. – №3. – С. 99-111. 

4. Глібов В., Горун Д. Українсько-польські взаємини в пострадянський період // 

Політика і час. – 1997. - №5-6. – С. 15-21. 

5. Договір між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні 

відносини і співробітництво. // Політика і час. – 1992. –№7-8. – С. 9. 

6. Зеленько Г. „Навздогінна модернізація‖: досвід Польщі та України. – К.: Критика, 

2003. – 215 с.. 

7. Знахоренко О. Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах: 

державно-політичний та військовий аспекти // Людина і політика. – 2004 - №3. – С. 29-40. 

8. Кіндрат К., Трохимчук С.. Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть. – 

Львів, 2002. – 112 с.. 

9. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політична 

думка. – 1999. – №1-2. – С. 87-102. 

10. Козакевич Є., Найдер З. На порозумінні і взаємному шануванні прав // Політика і 

час. – 1997. – №12. – С. 11-14. 

11. Спільна заява президентів України і Республіки Польща „До порозуміння і 

єднання‖ // Урядовий кур‘єр. – 1997. – 24 травня – С. 2. 

12. Токар Л. Роль українсько-польського стратегічного партнерства в процесах 

євроатлантичної інтеграції. // Економічний часопис. – 2000. – №10. – С. 17-19. 

13. Романець Д. Україна-Польща: стратегічне партнерство без специфічних інтересів. 

// Україна молода. –1996. – 24 травня – С. 3. 

14. Матійчик Я.. Європейський екзамен. Українсько-польські відносини на тлі 

панєвропейської інтеграції// Політика і Час. – 2001. – №8. – С. 40-47. 

15. Мельничук І., Моцок В. Стратегічне партнерство України: Росія і Польща. // 

Політологічні та соціологічні студії. Зб. Наук. Статей. – Чернівці: Місто, 2000. – Т. 1. – С. 

124-138. 

16. Панчишин А. Україна-Польща: приклад для Центральної Європи // Влада і 

політика. – 2000. – 11-17 квітня. – С. 17. 
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КСВС «ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ КАНАДИ» 

54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: Країна Кленового листка є дуже важливим 

партнером України в усіх сферах життя. Канада першою визнала незалежність України. 

Канада надіслала сотні своїх громадян для перемоги демократії в Україні восени-взимку  

2004 року.  

 З іншої сторони, по той бік океану живе більше мільйона людей, які з упевненістю 

можуть називати себе українцями. Життя їх батьків складалося не легко, вони заробляли 

собі на хліб важкою працею. У тому, що Канада зараз є однією з найрозвинутіших країн 

світу є чимала заслуга саме українського люду. Тому не дивно, що до вивчення Канади в 

нашому суспільстві існує перманентний інтерес. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:  
розширити знання студентів про Країну кленового листка; встановити особливості 

провінціїної політики Канади; показати різницю між рівнем життя в провінціях як 

наслідок провінційної політики; висвітлити основні віхи українсько-канадських стосунків 

на провінційному (обласному) рівнях. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ВСТУП. ІСТОРІЯ КАНАДИ. ГЕОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ. МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНЦІВ. 

 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. 

Основні риси провінційної держави в Канаді. Позитивні та негативні риси 

федерації для Канади. Канада до початку епохи Великих географічних відкриттів. Корінне 

населення країни. 

НЕ 1.2. Історія Канади 

Англійська експансія на території Канади наприкінці XVII - першій половині XVIII 

ст. Канада в середині XIX ст.: розвиток промисловості і сільського господарства, приплив 

іммігрантів, освоєння нових земель, залізничне будівництво, розширення внутрішніх 

зв'язків. Канада другої половини 40-х - кінця 60-х рр. Соціально-економічний і політичний 

розвиток. Зовнішня політика Канади після Другої світової війни: "тиха дипломатія" 

"середньої держави". 

НЕ 1.3. Економіка і демографія Канади 

Питання про надання Квебеку статусу "особливого суспільства". Міч-лейкські угоди і 

їхній провал. Референдум 1995 р. Канада і північноамериканська інтеграція: угода про 

вільну торгівлю зі США і створення НАФТА. Прийняття закону про офіційні мови, 

проголошення доктрини багатокультурності на двомовній основі. Конституційна 

реформа. Канада і міжнародні організації (ООН, ВТО, ОАГ, Співдружність, Міжнародна 

організація франкофонії). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ПРОВІНЦІЇ КАНАДИ» 

 

НЕ 2.1. Атлантичні провінції 

Нью-Брансвік, Нова Шотландія, Ньюфаундленд, Острів Принца Едварда. 

Географічне положення провінцій. Історія формування та причини прєднання до 
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федерації.Економічний потенціал регіону та кожної провінції зокрема. Особливості 

політичного життя в провінціях. Політичні партії та громадські об‘єднання. 

НЕ 2.2. Онтаріо 

Історія формування та розвитку. Економічний потенціал регіону. Онтаріо як 

найрозвинутіша провінція Канади. Особливості політичного життя в провінції Політичні 

партії та громадські об‘єднання. Лояльність Онтаріо. Торонто – найбільше місто Канади. 

Місце українців в житті регіону. Громадські об‘єднання українців. Конгрес українців 

Канади. 

НЕ 2.3. Квебек 

Географічне положення провінції. Історія формування та розвитку. Економічний 

потенціал регіону. Квебек як оплот франкомовних канадців. Особливості політичного 

життя в провінції Політичні партії та громадські об‘єднання. Квебекський сепаратизм. 

Місце українців в житті регіону. 

НЕ 2.4. Провінції прерій 

Манітоба, Саскачеван, Альберта. Географічне положення провінцій. Історія 

формування та причини прєднання до федерації. Економічний потенціал регіону та 

кожної провінції зокрема. Особливості політичного життя в провінціях. Політичні партії 

та громадські об‘єднання. Місце українців в житті регіону. 

НЕ 2.5. Британська Колумбія  

Британська Колумбія. Географічне положення провінції. Історія формування та 

розвитку. Економічний потенціал регіону. Особливості політичного життя в провінції 

Політичні партії та громадські об‘єднання. Британська Колумбія – місце іммігрантів з 

Азії. Місце українців в житті регіону. 

НЕ 2.6. Північні території 

Північно-Західні території. Юкон. Нунавут. Географічне положення територій. 

Історія формування та причини прєднання до федерації. Економічний потенціал регіону та 

кожної території зокрема. Місцеве населення та їх побут. 

 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Brownsey Keit, Howlett Michaell. The provincial state in Canada: politics in the 

provincies and territories. – Broadview press. – 2001. – 494p. 

2. Meijer Dress, Laurie. The Indian Association of Alberta. – UBC Press. – 2002. – 248p. 

3. McFarlane, Peter. Brotherhood to nationhood: George Manuel and the making of the 

modern Indian movement. – Between the lines,1993. – 328p. 

4. Baum Gregory. Nationalism, religion, and ethics. – McGill-Queens University Press, 

2001. – 166p. 

5. Calhoun Craig. Nationalism. – University of Minessota Press, 2001. – 164p. 

6. Buckley Joanne. Checkmate. A writing reference for Canadians. – Thomson Nelson, 

2003. – 480p. 



 172 

КСВС «ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ-НАТО» 

54 год. (1, 5 кредитів) 

 

Мета викладання дисципліни. Метою курсу є вивчення студентами основ 

відносин між Україною та НАТО у політичній, правовій, військово-оборонній, 

економічній та науковій сфері. Окрема увага приділятиметься професіоналізації Збройних 

сил України, воєнним реформам у країнах НАТО та впровадженню цивільного контролю 

над збройними силами України. 

  У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 

періодизацію відносин України з НАТО, виконання Україною міжнародних двосторонніх 

угод та договорів з НАТО, стану реформування ЗСУ та виконання Цільових планів 

Україна – НАТО. Студенти повинні вивчити критерії членства у НАТО та розуміти 

необхідність приєднання до «Плану дій щодо членства у НАТО» (ПДЧ). Студенти  

основні ініціативи та заходи органів державної влади щодо реалізації політики 

євроатлантичної інтеграції у 2005 – 2008 рр. Важливо також оцінити основні тенденції 

стосовно державної інформаційної політики у контексті реалізації євроатлантичного курсу 

України. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – НАТО у 1991 – 2009 рр.» 

НЕ 1.1. Зародження системи колективної безпеки у Європі після ІІ світової 

війни. 
Геополітична ситуація із розпадом соціалістичної системи. Вакуум безпеки у 

країна ЦСЄ. Діяльність Формування коаліції європейських держав щодо принципів 

колективної безпеки. Вступ до НАТО Чехії, Польщі та Угорщині. 

НЕ 1.2. Становлення та розвиток відносин Україна – НАТО. 

Перші контакти з міжнародними організаціями після здобуття незалежності України. 

Зародження відносин між Україно та НАТО. Періодизація двосторонніх відносин. 

Підписання рамкового документу «Партнерства заради миру», його значення для відносин. 

Мадридський самміт НАТО та підписання Хартії «Особливого партнерства». Поглиблення 

відносин з НАТО. Законодавчо визначений курс на членства у НАТО. 

НЕ 1.3. План дій Україна – НАТО: конкретні кроки на шляху до співробітництва. 

 Підписання Плану дій Україна – НАТО. Політичні аспекти. Військові аспекти. 

Еономічні аспекти. Поглиблення відносин з НАТО. 

НЕ 1.4. Історичні, геополітичні передумови членства України у НАТО 

Поняття «євроатлантичної інтеграції», основні підходи до тлумачення.  

Передумови зміцнення відносин з західною Європою, США та Україною у XX ст. Загрози 

національній безпеці України упродовж 1990-х рр. 

НЕ 1.5. Становлення та розвиток відносин Україна – НАТО. 

Перші контакти з міжнародними організаціями після здобуття незалежності України. 

Зародження відносин між Україно та НАТО. Періодизація відносин. Підписання 

«Партнерства заради миру» та Хартії «Особливого партнерства». Поглиблення відносин з 

НАТО. Законодавчо визначений курс на членства у НАТО. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

«ПОГЛИБЛЕННЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНА  - НАТО: ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОГО, 

ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ» 

 

НЕ 2.1. Україна – НАТО: військово-оборонний аспект 
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Питання ядерного роззброєння України у 1990-х рр. та позиція Альянсу. 

Військово-промисловий комплекс України у 1990-х рр.: проблеми та перспективи. 

Професіоналізація Збройних сил України як критерій членства у НАТО. Спільні військові 

та миротворчі навчання. Обмін досвідом. 

НЕ 2.2. Верховна Рада України у євроатлантичному співробітництві.  

Загальна характеристика повноважень у зовнішній сфері інституту парламенту у 

cвіті. Прийняття законів та підзаконних актів щодо зовнішньополітичного курсу України. 

Поглиблення відносин профільних комітетів ВРУ з ПА НАТО. Провідні парламентські 

партії та фракції – ініціатори поглиблення євроатлантичного курсу України. 

НЕ 2.3. Органи виконавчої влади у політик євроатлантичної інтеграції 

України.  

Законодавче визначення можливостей уряду та Президента у формування 

зовнішьнополтичного курсу. Формування та роль коаліцій депутатських фракцій у 

контексті членства України у НАТО. МЗС як послідовна структура забезпечення 

повноправнї участі України у НАТО. Курс на членство України у НАТО в період Л. 

Кучми. Реалізація політики євроатлантичної інтеграції В. Ющенком..  

НЕ 2.4. Питання Україна – НАТО у програмах політичних партій та 

громадських організацй.  
Питання співпраці України з НАТО у програмних засадах правоцентристських 

партій. Питання НАТО у лівоцентристських партіях. Громадські організації та їх роль у 

проведенні інформаційної кампанії щодо переваг членства України у НАТО. Діяльність 

Громадської ліги Україна – НАТО. 

НЕ 2.5. Переваги членства України в НАТО. 

Переваги у суспільно-політичній площині. Демократизація основних сфер життя. 

Переваги економічного розвитку. Перспективи членства у ЄС. Питання цивільного 

контролю над ЗСУ.  

НЕ 2. 6. Ризики членства України у НАТО.   

Проблеми Чорноморського флоту. Питання розміщення іноземних баз на території 

України.  

 

 

Основна література до курсу: 

8. Авраменко О. Для війни чи заради миру? Пошуки воєнної безпеки і шлях України до 

НАТО / Олександр Авраменко // Політика і час. – 2006. – № 1. – С. 33–39. 

9. Їжак О. У новому циклі розширення Альянсу / Олексій Їжак // Політика і час. – 2002. – 

№ 11. – С. 11–32. 

10. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін 

/ А. М. Зленко. – Х. : Фоліо, 2003. – 556 с. 

11. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. / Гол. ред. І. 

І. Жовква. – К., 2004. – 88 с. 

12. Культ: оружейный бизнес по-украински // В. В. Бадрак, С. Г. Сгурец, С. В. Максимов. 

– К : Дифенс Експресс Групп, 2004. – 306 с.  

13. Міжнародні організації: навч.посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

К. : Знання, 2007. – 749 c. 

14. Палій О. Навіщо Україні НАТО? / О. Палій. – К. : Дніпро, 2006. – 144 с. 
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КСВС „НАТО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ” 

81 год. (2 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формувати у студентів вміння до поглибленого 

вивчення проблем, пов‘язаних не тільки з історією становлення міжнародних відносин, 

але й з окремими напрямками регіональної зовнішньої політики, становленням та 

розвитком повоєнної блокової системи саме в європейській зоні; сприяти розвиткові 

розуміння причин, які спричинили формування по ІІ-й світовій війні військово-

політичних блоків, зокрема НАТО, його розширення на Схід після припинення діяльності 

ОВД, його впливові на європейську систему міжнародних відносин, особливо в контексті 

утворення нових незалежних держав на теренах колишнього СРСР; виробити вміння 

об‘єктивно аналізувати процес розвитку взаємостосунків поміж НАТО та Україною.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

уміти аналізувати зовнішньополітичні передумови становлення та розвитку 

блокової системи у повоєнній Європі; визначати міжнародно-правові засади створення і 

подальшого функціонування НАТО; вміти характеризувати політичні і військові аспекти в 

діяльності НАТО, місце блоку в умовах глобалізації міжнародних відносин; розуміти 

проблеми розвитку стосунків між НАТО та Україною, їх динаміку та можливі 

перспективи. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

„Формування військово-політичних союзів у повоєнній Європі: передумови та 

основні етапи діяльності (1949 – поч. 90-х років ХХ ст.)” 

НЕ 1.1. Створення НАТО: зовнішньополітичні передумови та головні 

положення Статуту 

Зовнішньополітичні передумови створення НАТО. Вашингтонська конференція. 

Інституціалізація намагань країн Західної Європи, США та Канади по створенню 

військово-політичної організації. Головні положення Статуту НАТО.  

НЕ 1.2. Зовнішньополітична діяльність НАТО у  другій половині 50-х на 

початку 70-х років ХХ ст.: проблеми та тенденції розвитку 

Формування стратегічних концепцій та структур НАТО. Вступ Греції, Турції і ФРН 

у НАТО: передумови та міжнародні наслідки. Основні положення концепції ―гнучкого 

реагування‖. НАТО та початок процесу НБСЄ і переговорів по програмі ОСО. 

НЕ 1.3. НАТО і ОВД: протистояння, співіснування чи пошук взаємовигідних 

компромісів ?  

Передумови створення ОВД та стосунок до цього НАТО. Позиції НАТО і ОВД 

відносно подій у Чехословаччині (1968 р.), введенні радянських військ до Афганістану 

(1979 р.) та подій у Польщі (1980-1981 рр.). Віденські переговори поміж Альянсом та ОВД 

з питань звичайних озброєнь від Атлантики до Уралу (1986-1987 рр.). НАТО, ОВД і 

процес об‘єднання Німеччини. 

НЕ 1.4. Процес НБСЄ та позиція НАТО (1975 – др. пол. 80-х рр.) 

НАТО на шляху до підписання Заключного акту НБСЄ у Гельсінкі (31.07-1.08.1975 

р). Розвиток процесу НБСЄ. Конференції у Бєлграді, Мадриді, Відні (1977-1985 рр.). 

НБСЄ та проблеми прав людини, культури, мирного вирішення спорів. 

НЕ 1.5. НАТО та внутрішньополітичні переміни у країнах ЦСЄ та СРСР 

(кінець 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.) 

Політичні переміни в Країнах ЦСЄ та СРСР і позиція НАТО. Перегляд Комітетом 

планування оборони НАТО військової стратегії у зв‘язку зі змінами у країнах ЦСЄ та 
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розпадом СРСР. Пропозиції Альянсу по розвитку співробітництва з країнами ЦСЄ 

(поч.90-х рр. ХХ ст.) 

НЕ 1.6. Динаміка змін стратегічних напрямків у діяльності НАТО у 90-х 

роках: зовнішньополітичні причини та наслідки 

Зростання активності у розвитку співробітництва поміж НАТО, ЗЄС і ЄС.  

Середземноморський вектор у політиці НАТО. Будівництво нових, диференційованих 

підходів до стосунків з країнами ЦСЄ, Балтії, СНД, Росією, Україною. НАТО, ООН, ЄС та 

балканська проблема 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

„Стратегічні зміни у напрямках діяльності НАТО наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – поч. 

2000-х років” 

 

НЕ 2.1. НАТО та Росія: динаміка розвитку стосунків 

НАТО, Росія та програма ―Партнерство заради миру‖. Підписання 

―Основоположного акту про взаємні стосунки, співробітництво та безпеку між НАТО і 

Російською Федерацією‖ (27.05.1997 р.). НАТО, Росія, Балкани, Ірак: пошук виходу з 

кризи чи боротьба за регіональне домінування. Позиція НАТО та Росії стосовно розвитку 

подій у Кавказькому регіоні. 

НЕ 2.2. НАТО та країни СНД і Балтії: основні напрямки розвитку стосунків 

Прибалтійські республіки у зовнішній політиці НАТО. Вступ країн у НАТО. 

Закавказзя та Середня Азія у стратегічних планах Альянсу.  

НЕ 2.3. Програма НАТО “Партнерство заради миру”: політичні передумови 

прийняття та динаміка розвитку 

Політичні передумови розробки та прийняття програми НАТО ―Партнерство 

заради миру‖. Основний зміст Рамочного документу програми ―ПЗМ‖. Перспективи 

розвитку програми ―ПЗМ‖ у ХХІ ст. 

НЕ 2.4. Розширення НАТО на Схід: тенденції та можливі міжнародні наслідки 

Зовнішньополітичні передумови розширення НАТО на Схід. Вступ Польщі, 

Угорщини, Чеської Республіки до НАТО: здійснена мрія чи вимушений крок. 

НЕ 2.5. Співпраця між НАТО та ООН: проблеми та перспективи 

Криза у Перській затоці. Зусилля ООН та НАТО по її врегулювання. ООН, НАТО 

та югославський етноконфлікт 90-х років. ООН, НАТО, США, Ірак (2002-2008 рр.): якою 

може бути ціна за мир ?  

НЕ 2.6. Національна безпека України в контексті взаємостосунків з НАТО 

Міжнародно-правове оформлення відносин між Україною та НАТО. Зміст Хартії про 

особливе партнерство між Альянсом та Україною (8.06.1997 р.). Рівень сучасних відносин 

поміж Києвом та Брюсселем. Бухарестський саміт НАТО 2007 р. 

Основна література до курсу: 

1. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України: Збірник наукових праць. Вип. 

5. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 363 с. 

2. Баймуратов М.О., Делійський О.А. Роль НАТО в становленні нової системи 

Європейської безпеки // Вісн. Одеського ун-ту внутрішніх справ. - 1999. - № 2. -С. 99-105. 

3. Горбулін В. Стратегія взаємовідносин України з НАТО: ретроспективний огляд // 

Україна-НАТО. - 2004. - № 1. - С. 4-16. 

4. Леонов В.В. Трансформація організації Північноатлантичного договору - вимога часу 

// Стратегічна панорама. -2004. - № 1. - С. 36-43. 

5. НАТО. Довідник. - Брюссель: НАТО, 2006, - 384 с. 

6. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору //Голос України. – 11 липня 1997 р. - № 127 (1627). – С. 3. 

Інтернет – джерела: www.nato.int; www.ukraine-nato.inr 

http://www.nato.int/
http://www.ukraine-nato.inr/
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КСВС „ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО” 

54 год. (1.5 кред.) 

 

В Україні тривалий час відбуваються суперечливі та складні трансформаційні 

процеси в економіці, політиці та національній свідомості. У процесі демократизації наша 

країна вже подолала певний шлях становлення та утвердження різноманітних політичних 

інститутів демократії. Для повноцінного їх політичного, соціально-економічного, 

культурно-духовного розвитку Україна сьогодні потребує не лише розгортання системи 

суспільних інститутів, а узгодженості дій і консолідації зусиль громадського, державного 

та ділових секторів. На перший план сьогодні постають непросто питання затвердження 

позитивних зрушень у галузі прав і свобод громадян, а надання вже їм незворотного 

характеру. Невід‘ємною складовою ефективного демократичного українського 

державотворення, яке суттєво відрізняється від попереднього радянського типу, є процес 

становлення та розгортання системи нових суспільних інститутів і відносин, що 

утворюють громадянське суспільство.  

Мета викладання дисципліни – формування та підвищення у студентів 

суспільної свідомості і громадської активності.  

Об’єктом вивчення є концептуально-теоретичні основи виникнення та існування 

громадянського суспільства.  Предметом вивчення є практично інституціональні 

сегменти функціонування громадянського суспільства. 

В ході вивчення предмету студенти повинні знати: об‘єкт, предмет та 

понятійно-категоріальний апарат громадянського суспільства; світові та вітчизняні школи, 

концепції і напрямки; основні громадські організації та рухи. Вміти: формувати і 

відстоювати свою життєву позицію; культивувати громадські ініціативи як найвищих 

проявів громадської активності; розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, 

сприяти їх утвердженню у сучасному українському суспільстві; чітко розуміти свої 

громадянські права свободи і обов‘язки, відстоювати принципи громадянського 

суспільства і правової держави; давати раціонально-критичну наукову оцінку подіям з 

позицій загальнонаціональних інтересів; об‘єктивно і критично оцінювати життєво 

важливу соціальну інформацію; готувати повідомлення на різноманітні суспільні 

громадські теми, брати участь у дискусіях, громадських компаніях; вміти захищати свої та 

громадські інтереси. 

 

Вивчення дисципліни самостіного вибору студента «Громадянське суспільство» 

здійснюється за двома змістовими модулями 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № І 

НЕ № 1.1 / ТЕМА № 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ 

Об‘єкт, предмет, мета та завдання курсу. Основні поняття та категорії 

громадянського суспільства. Виміри існування та організаційні сегменти функціонування 

громадянського суспільства. Концептуальні основи громадянського суспільства. Цінності 

громадянського суспільства. Ознаки „розвиненого ‖ громадянського суспільства. Моделі 

громадянських суспільств. Громадянське та політичне суспільство: відмінність і 

взаємозв‘язок. Простір для розвитку громадянського суспільства 

НЕ 1.2 / ТЕМА № 2. ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В ДОБУ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Ідейні витоки громадянського суспільства у творах мислителів Стародавньої Греції 

та Риму. Концептуальні засади ідеї обмеження законом державної влади на користь 

громадянського суспільства у поглядах Піфагора, Геракліта Демокріта, Сократа. Місце та 

роль закону в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства у творах 

Платона, Аристотеля та Цицерона. Концептуальні засади ідеї суспільного договору в 

поглядах Лікофрона, Сократа, Епікура, Тіта Лукреція Кара та Цицерона.Середньовічні 
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релігійно-політичні уявлення про громадянське суспільство Аврелія Августина 

(Блаженного) та Фоми Аквінського. 

НЕ 1.3 / ТЕМА № 3. КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ 

Формування договірної концепції громадянського суспільства в епоху 

Відродження та буржуазних революцій в поглядах Г. Гроція та Н. Макіавелі. Договірна 

концепція громадянського суспільства у творах Т. Гоббса, Ф. Бекона та Дж. Лока. 

Французькі просвітники Шарль Луї Монтескє та Жан Жак Русо про громадянське 

суспільство. Конструкція громадянського суспільства у творах І. Канта та Г. Гегеля. 

Демократія та громадянське суспільство в поглядах Вільгельма фон Гумбольта, Адама 

Фергюсона і Алексеса де Токвіля. Марксистська інтерпретація громадянського 

суспільства. 

НЕ 1.4 / ТЕМА № 4. РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ІДЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В ХХ СТ. 

Ідейно-політичні основи громадянського суспільства напередодні та підчас 1 

світової війни. Модернізація марксистської концепції громадянського суспільства А. 

Грамші. Громадянське суспільство як теоретична концепція і соціальна реальність. 

Національні особливості громадянських суспільств в 30-40 роках ХХ ст. Активізація 

теоретичних наукових розробок з проблем громадянського суспільства в 2 пол. ХХ ст. 

Концептуальне осмислення ідей громадянського суспільства науковою думкою США в 

останній чверті ХХ ст. 

НЕ 1.5 / ТЕМА № 5. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ВІХИ ТА ПРОБЛЕМИ 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Головні чинники формування концепції громадянського суспільства в Київській 

Русі та їх характеристика. Розвиток ідей громадянського суспільства в XV–XVIII ст. 

Ідейні витоки громадянського суспільства в поглядах українських мислителів ХІХ – ХХ 

ст. Спадщина комуністичного тоталітаризму. Сучасний дискурс з проблем 

громадянського суспільства в Україні та інших посткомуністичних країнах. Критичні 

аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. Прогноз щодо розвитку 

громадянського суспільства України у майбутньому. 

НЕ 1.6 / ТЕМА № 6. СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ МОДЕЛЕЙ 

ГРОМАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ В СВІТІ 

Національні особливості громадянських суспільств. Громадянське суспільство як 

феномен політичної культури Заходу. Розуміння громадянського суспільства Сходом. 

Концептуальні основи громадянського суспільства в Росії. Громадянське суспільство в 

країнах Центральної і Східної Європи та в нових незалежних державах (коротке 

порівняння передумов і тенденцій). Громадянське суспільство та політичний контекст у 

Центральній Америці.  

НЕ 1.7 / ТЕМА № 7. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ В 

СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

Засади становлення і функціонування правової держави, їх взаємовідносини з 

громадянами та громадянським суспільством. Виникнення й розвиток ідеї та понять прав 

людини і свобод. Природно-правова та позитивістська теорії статусу людини, її прав і 

свобод. Ліберальна концепція та сучасне розуміння прав людини. Правовий статус 

людини у сучасних незахідних культурах.  Непорушність, рівність прав і свобод індивідів. 

Методи й механізми захисту прав та свобод людини. Система захисту й практичної 

реалізації прав і свобод людини у світі та в Україні. Економічні, політичні, організаційні 

та юридичні передумови дотримання прав людини і громадянина. Проблема 

функціонування та удосконалення механізму балансу різних форм влади. Особливості 

взаємодії державної влади і громадянського суспільства як механізму державного 

управління за сучасних умов України.  

НЕ 1.8 МОДУЛЬНА РОБОТА 
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МОДУЛЬ № ІІ 

ТРЕТІЙ СЕКТОР ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

НЕ 2.1 / ТЕМА № 8. НЕУРЯДОВІ ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 

Сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, особливості їх концепцій на 

різних етапах суспільно-політичного розвитку. Поняття громадських організацій та рухів, 

їх місце і роль у політичній системі суспільства. Об‘єктивні та суб‘єктивні передумови та 

причини їх виникнення.  Види та типи. Мета, завдання та організаційно-структурне 

забезпечення громадських організацій. Підходи до типології громадсько-політичних 

організацій та рухів. Функції громадсько-політичних організацій та рухів. Види та типи 

громадських організацій.  Законодавчі основи та принципи створення та діяльності ГО. 

Держава та об‘єднання громадян. Статус ГО. Засновники об‘єднань громадян. Членство в 

ГО. Легалізація об‘єднань громадян. Права зареєстрованих ГО. Господарська та інша 

комерційна діяльність. 

НЕ 2.2 / ТЕМА № 9. МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Історичні етапи виникнення та становлення громадських організацій в західних 

країнах. Типологізація міжнародних організацій. Міжнародні правові основи 

функціонування громадських організацій.  Функції громадських організацій та рухів. 

Форми і методи роботи. Поширення основ громадянського суспільства західного типу в 

світі через МГО. Недержавні організації західного світу та їх філіали в Україні. 

НЕ 2.3 / ТЕМА № 10. НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ 

Неурядові аналітичні центри. Чинники, що впливають на діяльність неурядових 

аналітичних центрів. Тенденції розвитку неурядових аналітичних центрів. Фінансування. 

Співробітництво з органами державної влади. Присутність неурядових аналітичних 

центрів в інформаційному просторі. Неурядові аналітичні центри в Україні: пропозиція і 

попит. 

НЕ 2.4 / ТЕМА № 12. МЕНЕДЖМЕНТ НЕПРИБУТКОВИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Робота в команді. Динаміки побудови команди. Стадії розвитку команди, 

правильне делегування обов‘язків для кожного члена команди, різноманітні структури 

побудови команди, ефективні комунікації в команді, організація командних завдань і 

проектів, організація навчання в команді. Розподіл ролей в команді, відмінності між 

командою та іншою організованою структурою. Фінансовий менеджмент для 

Недержавних Організацій Фінансове планування, облік та контроль, складання бюджету. 

Стратегічне планування у неприбуткових організаціях. Довгострокове планування. 

Моделі стратегічного й операційного планування. Типи планування. розвиток стратегії, 

оцінка середовища, зміни в організації в результаті стратегічного планування, оцінка 

ефективності операцій в організації, планування кар‘єри. 

НЕ 2.5 / ТЕМА № 13. ЗАХИСТ ГРУПОВИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЛОБІЮВАННЯ 

Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. Характер та 

можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична практика. Типи 

лобіювання. Форми політичного лобізму. Групи за інтересами як головні політичні актори 

управлінського процесу. Проблеми ефективного представництва інтересів, консолідації і 

стабілізації демократії в Україні. Діяльність груп за інтересами в Україні. 

НЕ 2.6 / ТЕМА № 14. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Інформаційне суспільство як реалізація цінностей суспільства громадянського. 

Ознайомлення з новітніми технологіями представництва. Громадянське суспільство та 

Інтернет. Аналіз Інтернет середовища НГО. робота зі ЗМІ. Зв‘язки з громадськістю та 

маркетинг. Стратегія побудови піар-кампаній, вивчення ринку, зв‘язків організації з 

громадськістю, створення її позитивного іміджу та здійснення місійних завдань. 
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НЕ 2.7 ТЕМА 15. ФАНДРАЙЗИНГ 

Ресурси та джерела фінансування громадських організацій. Форми і методи роботи. 

Форми і методи збору приватних пожертвувань. Проведення вуличних акцій. Проведення 

аукціонів. Збір коштів на різноманітних заходах. Проведення вуличних акцій по збору 

коштів Розсилка листів. Оцінка результатів проектів. 

НЕ 2.8 МОДУЛЬНА РОБОТА 
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КСВС «ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

54 год. ( 1,5 кредита) 

 

Мета викладання дисципліни. Відносини України з ЄС завжди є актуальними та 

потребують детального вивчення. Однією з останніх програм ЄС є ініціатива «Східне 

партнерство», яка спрямована на посилення двостороннього та багатостороннього 

співробітництва ЄС із східноєвропейськими партнерами та між ними самими. До цієї 

ініціативи залучана і Україна, тому для розуміння зовнішньополітичного напрямку нашої 

держави студентам пропонується вивчення даного курсу. Курс має на меті формувати у 

студентів уявлень та знань про ініціативу «Східного партнерства», навчити аналізувати 

процеси що маюсть місце на світовій арені, формувати всебічно розвинутої та соціально-

активної особистості. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: засвоїти 

знання про ініціативу ЄС «Східне партнерство»;навчитись аналізувати процеси 

євроінтеграції; виокремлювати позитивні та негативні аспекти даної ініціативи для тієї чи 

іншої держави; орієнтуватися в євроінтеграційних процесах України. знати: основні цілі 

та завдання, які передбачає дана ініціатива; країни-часниці; основні нормативні акти 

«Східного партнерства» та дати їх підписання;уміти аналізувати позитивні та негативні 

наслідки участі кожної з 6 держав у ініціативі «Східне партнерство»;визначити ключові 

проблеми та тенденції введення програми в дію; з‘ясовувати причинно-наслідкові зв‘язки 

виникнення даної ініціативи ЄС; аналізувати публікації, що з‘являються на дану тематику; 

аргументовано і послідовно викладати та захищати свої погляди під час дискусії на теми 

сучасних міжнародних відносин;оволодівати навичками історично мислити; коректно 

застосовувати основні поняття, категорії та терміни; самостійної і критично-аналітичної 

роботи з джерелами та науковою літературою, а також з публіцистикою. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У ФОРМАТ «СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА» 

 

НЕ1.1.Трансформація Східної політики ЄС у формат ініціативи «Східного 

партнерства»  

Розвиток і виокремлення європейської політики сусідства на Сході.Польсько-

шведська інціатива – концетрація зусиль ЄС у Східній Європі. Міжнародно-правова баз а 

ініціативи «Східного партнерства». Основні завдання та цілі програми. Фінансування 

«Східного партнерства». 

НЕ 1.2. Оцінка перспектив реалізаці ініцативи «Східного партнерства»  

Двосторонній вимір «Східного партнерства» - шлях до повної інтеграції? 

Перспективи імплементації багатостороннього виміру «Східного партнерства». 

Моніторинг імплементації ініціативи. 

НЕ 1.3. Вектори ініціативи «Східного партнерства». Переваги та недоліки.  

Економічний вектор ініціативи. Енергетична взаємодія в рамках «Східного 

партнерства». Міграційна мобільність та візові питання у форматі «Східного 

партнерства». Безпека, оборона та стабільність в ініціативі «Східного партнерства». 

НЕ 1.4. Позиція Росії щодо «Східного партнерства»  

Бачення Росією ініціативи «Східного партнерства». Виступи російських офіційних 

осіб щодо «Східного партнерства» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬМ 2 

ПЕРСПЕКТИВИ «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» ДЛЯ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ 

ІНІЦІАТИВИ. 

 

НЕ 2.1. Перспективи «Східного партнерства» для України  

Перспективні сфери та форми співробітництва України. Політико-правові рамки 

ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення реформ в Україні. 

НЕ 2.2 Позитивні та негативні наслідки «Східного партнерства» для 

Азербайджану Перспективні сфери та форми співробітництва Азербайджану. Політико-

правові рамки ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення 

реформ в Азербайджані. 

НЕ 2.3 Співпраця Грузії з ЄС в рамках «Східного партнерства» 

Перспективні сфери та форми співробітництва Грузії. Політико-правові рамки 

ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення реформ в Грузії 

НЕ 2.4 Співпраця Вірменії з ЄС в рамках «Східного партнерства»  

Перспективні сфери та форми співробітництва Вірменії. Політико-правові рамки 

ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення реформ у Вірменії 

НЕ 2.5 Умови та перспективи співпраці Білорусі в рамках «Східного 

партнерства» Перспективні сфери та форми співробітництва Білорусі. Політико-правові 

рамки ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення реформ в 

Білорусі 

НЕ 2.6. Перспективи «Східного партнерства» для Молдови  

Перспективні сфери та форми співробітництва Молдови. Політико-правові рамки 

ініціативи «Східного партнерства» для євроінтеграції та проведення реформ в Молдові 

 

 

Основна література до курсу: 

1. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І.Ф. 

Газізуллін, М. М. Гончар, В. Коломієць [та ін]; за ред В. Мартинюка.;] Укр незалежн. 

Центр політ. дослідж. – К.: [Агенство «Україна»], 2009. – 84 с.- Кн.- переверт. 

2. Корогодський Ю.Східне партнерство": втрачений шанс чи можливі перспективи?// 

Українська правда.- 2009. – 13 травня. – Режим доступу // 

http://www.pravda.com.ua/news/2009/5/13/94580.htm  

3. Дійсна реалізація Східного партнерства ЄС залежатиме від стійкості багатостороннього 

виміру// Режим доступу // http://gurt.org.ua/articles/2649/ 

4. Гончарук А. Додана вартість «Східного партнерства»// День. – 2009. – 16 травня. – 

Режим доступу //http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=273996&mainlang=ukr 

5. Федоров А.Официальный Минск выхолащивает «Восточное партнерство»// 

Белорусские новости. – 2009. – 24 вересня. – Режим доступу // 

http://naviny.by/rubrics/politic/2009/09/24/ic_articles_112_164635/ ( Переглянуто 26.09.2009) 

http://www.pravda.com.ua/news/2009/5/13/94580.htm%203
http://www.pravda.com.ua/news/2009/5/13/94580.htm%203
http://gurt.org.ua/articles/2649/
http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=273996&mainlang=ukr
http://naviny.by/rubrics/politic/2009/09/24/ic_articles_112_164635/
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Розширення ЄС: проблеми, перспективи, наслідки 
54 год. (1,5 кредита) 

Мета викладання дисципліни. Видатні досягнення Європейського Союзу в 

економічній, політичній, правовій, соціальній і культурній сферах викликають природне 

захоплення тими можливостями, які надають міждержавна інтеграція та інтеграційні 

процеси взагалі. Бажання увійти до Європейської спільноти продемонстрували навіть 

народи, які лише нещодавно здобули або відновили свою державність і для яких 

незалежність і повнота суверенітету, примат зверхності внутрішнього права над 

наднаціональним, а також незалежність у визначенні зовнішньої та внутрішньополітичної 

стратегії, мали б бути приорітетними цінностями. Їх не бентежить навіть те, що 

Європейський Союз давно вийшов за рамки економічного співтовариства і набуває рис 

політичної наддержавної конструкції. 

В результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

повинні знати історію, цілі створення та функціонування організації; діяльність основних 

органів ЄС; вміти аналізувати політику ЄС протягом його розширення та об‘єктивно 

оцінювати перспективу розширення організації.  

Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності та використовувати на 

практиці аналітичних досліджень, розробляти моделі  розвитку міжнародних відносин для 

дослідження конкретних міжнародних ситуацій. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями 

 

Змістовий модуль 1 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В 50-60 РР. ХХ СТ. 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Механізм функціонування Європейського союзу. 

Історія і цілі створення ЄС. Основні органи ЄС. Україна та ЄС.  

 

НЕ 1.2. ЄС як організація європейської економічної і політичної інтеграції. 

Засади створення Європейського Союзу. Значення організації ЄС як найвищого ступеня 

європейської економічної і політичної інтеграції. 

 

НЕ 1.3. Передумови європейської інтеграції (кінець 40 -х рр. ХХ ст.) 

 Історичні передумови та рушійні сили інтеграційних процесів у Західній Європі.   

 

НЕ 1.4. Початок європейської інтеграції (середина 50 - х рр. ХХ ст.) 

Початок Європейської інтеграції: створення Європейського співтовариства вугілля і сталі. 

Військово-політична та економічна інтеграція в Європі в середині 50 рр. ХХ ст. 

  

НЕ 1.5. Поглиблення інтеграційних процесів у європі (кінець 50 – 60 рр. Хх ст.) 
Формування спільного ринку в Європі. Утворення основних інститутів Європейських 

Співтовариств. 

 

НЕ 1.6. Політичне співробітництва в європейському співтоваристві. 

Розвиток основних інститутів Європейських Співтовариств. Розвиток політичного 

співробітництва в Європейському співтоваристві. Гаазький саміт і його рішення. 

 

НЕ 1.7. Проблема розширення європейського співтовариства (друга половина 50- х  рр. 

ХХ ст.) 

Пошуки альтернатив європейським співтовариствам. Боротьба Великобританії за вступ у 

інтеграційні структури Європи 
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НЕ 1.8. Проблема розширення європейського співтовариства (60-ті  рр. ХХ ст.) 

Гаазький саміт і перше розширення Європейського співтовариства. 

 

Змістовий модуль 2 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В ІІ ПОЛОВИНІ 80-Х - НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 

 

НЕ 2.1. Проблеми європейської інтеграції в середині 80-х років ХХ ст. 
Характер та тенденції інтеграційних процесів у Європі. 

 

НЕ 2.2. Перспективи європейської інтеграції в середині 80-х років ХХ ст. 
 Вступ Іспанії та Португалії до Європейського економічного співтовариства та його 

наслідки. Прийняття Єдиного Європейського акту та його значення. 

 

НЕ 2.3. Поглиблення інтеграційних процесів у Європі у ІІ половині 80-х років ХХ ст. 

Розвиток спільних політик та досягнення Європейського Співтовариства  в 1985-1992 рр. 

 

НЕ 2.4. Поглиблення інтеграційних процесів у Європі у ІІ половині 80-х років ХХ ст. 

Проблеми й шляхи формування Єдиного Європейського простору без кордонів. 

Перспективи європейського будівництва в умовах геополітичних змін кінця 80-х – 

початку 90-х років ХХ ст. 

 

НЕ 2.5. Новий етап європейської інтеграції (початок 90-х років ХХ ст.) 
Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу. 

 

НЕ 2.6. Європейської інтеграції (початок 90-х років ХХ ст.) 
Розширення Європейського Союзу та його значення. 

 

НЕ 2.7. Розширення Європейського Союзу на початку ХХІ ст.. 

Політика розширення на Схід. Вступ нових держав до ЄС.  

 

 

НЕ 2.8. Сучасний стан ЄС та перспективи розширення.  
Сучасний стан розвитку Європейського Союзу. Подальше розширення ЄС та перспективи.  

 

 

 

Основна література до курсу 

 

1. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. – К.: КІС, 2006. – 300 с. 

2. Дайкен Д. Дедалі міцніший союз. / Пер. з англійської. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с. 

3. Європейська інтеграція: крок за кроком / Уклад. Д. Корбут. – К.: Фонд "Європа 

ХХI", 2001. – 216 с. 

4. Європейський Союз: словник-довідник / Ред. М.Марченко. – К.: КІС, 2005. – 142 с. 

5. Казімір Р. Історія Європейської Інтеграції. Від декларації Шумана до розширення 

на Схід./ Переклад: Андрейко І., Максимук А. – Перемишль.: Парламент Молоді, 2003. – 

http://www.europe.org.ua/projects/ pro/html/history/index.html. 

http://www.europe.org.ua/projects/pro/html/history/index.html
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«Видатні постаті ХХ століття» 

54 год (1.5 кредити) 

 

В наш час коли Україна все ще перебуває в пошуках визнаного 

загальнонаціонального лідера, деякі аналогії з видатними діячами минулого видаються 

особливо кориснами та цікавими.  Всіх їх об‘єднують наступні риси: по-перше, кожен з 

них створив, відродив чи вивів із надглибокої кризи національну державу, по-друге, вніс 

внесок у світовий розвиток. По-третє, всі вони були потужними національними лідерами, 

яким вдавалося переламати хід історії, що складався на тому чи іншому етапі розвитку не 

на користь їхніх держав і націй. 

Мета викладання дисципліни полягає в розгляді  життя, діяльності та здобутків 

видатних світових діячів ХХ століття.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: об‘єкт, предмет, мету та 

завдання курсу, розуміти основні поняття та категорі Знати життя, діяльність та здобутки 

видатних громадських діячів, політиків, діячів мистецтва, культури і науки  ХХ століття.  

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями. 

Змістовий модуль № І 

НЕ. 1.1 Вступ до курсу  

Об‘єкт, предмет, мета та завдання курсу. Основні поняття та категорії 

НЕ. 1.2 Великі революціонери 

Ленін. Троцький. Гевара Эрнесто Че де ла Серна 

НЕ. 1.3 Великі диктатори 

Сталін Иосіф Виссаріонович. Адольф Гітлер. Мао Дзедун. Августо Піночет. Хо Ши 

Мин 

НЕ. 1.4  

Останній лицар Британської імперії - Черчілль Вінстон Леонард Спенсер. Батьки 

нової Європи Конрад Аденауер, Віллі Брандт та Шарль де Голь. Томаш-Гарріг Масарик 

Лех Валенса. Творець «гуляш-соціалізму» Янош Кадар 

НЕ. 1.5 

Хрущев Микита Сергійович. Кеннеді Джон Фицджеральд. Кастро Фідель 

НЕ. 1.6  

Людина  яка поєднала непоєднуване: Ден Сяопін. Залізна леді -  Маргарет Гілда 

Робертс Тетчер. Лідер  який на маленькому острові створив велику державу - Лі Куан Ю. 

«Турецька модель» від Мустафи Кемаля Ататюрка. Карл Густав Еміль Маннергейм 

НЕ. 1.7 

-

Коль Гельмут 

НЕ 1.8 Модульна контрольна робота 

 

Змістовий модуль № ІІ 

НЕ. 2.1  

Римський Папа Йоан Павло II. Далай-Лама 16. Містик  в якому горить вогонь 

ненависті – АятолаХомейни.  

НЕ. 2.2  

Босоногий переможець Імперії -Мохандасом Карамчандом (Махатма) Ганді. Афро-

американський пророк Мартін  Лютер Кінг. 

НЕ. 2.3  

Никола Тесла. Эйнштейн Альберт. Сікорський Ігорь Іванович Жак-Ів Кусто  

НЕ. 2.4  

Пикасо Пабло. Прокофьєв С.  С.. Пресли Элвис Арон. Джон Леннон. Чарли 

Чаплин. Едіт Піаф.  
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НЕ. 2.5  

Дж. Рокфелер. Уолт Дісней. Біл Гейтс. 

НЕ. 2.6 Модульна контрольна робота 
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4 КУРС 
 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами знаннями і уміннями 

орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, 

вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного 

життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний 

статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння 

застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знати основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи 

політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають 

оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію 

політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному 

взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та 

способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в 

різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних 

держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних 

партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та 

об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення 

виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив 

на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в 

українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв‘язок політичної 

культури українців з їхнім національним характером. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: орієнтуватись в 

розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в 

тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні; науково 

осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів 

та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце 

політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та 

процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; зрозуміти сутність 

політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади; пояснити 

характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до 

демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави; 

пояснити особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях. 

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ. БАЗОВІ ІНСТИТУТИ ТА 

ПРОЦЕСИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 

НЕ.1.1. Політологія як наука  

Поняття ―політика‖ і ―політологія‖. Предмет науки про політику. Методи 

політичної науки: історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, 

емпіричний, соціологічний, біхейвіористський, загальнологічні методи дослідження. 

Функції науки про політику: методологічна, науково-теоретична, світоглядна, 

регулятивна, прогностична, аксеологічна. Структура та система політології. Основні 

закономірності та парадигми політичної науки. Поняття та категорії політології. Місце та 

роль політології серед інших соціально-економічних та гуманітарних наук. Виникнення 

політичної науки як самостійної галузі знання та її боротьба за самостійне існування. 

НЕ.1.2. Основні етапи розвитку світової політичної думки 

Загальна еволюція концепції політики як соціального. Політичні концепції в 

країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, 
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Аристотель). Політична думка Стародавнього Риму. Цицерон. Середньовічна політична 

концепція. «Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та 

політику. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. 

Політична доктрина марксизму. Раціональна ідеологія М. Вебера. Політичні концепції ХХ 

ст. 

НЕ.1.3 Політика як соціальне явище 

Історія визначення поняття та категорії ―політика‖, її сутнісних ознак. Економічні, 

соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Визначення і 

здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності 

диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою. 

Суб‘єкти і об‘єкти політики. Основні функції політики: визначення цілей суспільного 

розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання 

суспільних процесів, соціалізація особи. Політика насильства і примусу. Правова і 

соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного 

процесу. Політика як мистецтво можливого суб'єктивно бажаного і здійснення об‘єктивно 

необхідного. Проблема типологізації політики. 

НЕ.1.4. Політична влада 

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної 

влади. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення 

державної та політичної влади. Ресурси та джерела влади. Структура владних, відносин та 

механізм здійснення політичної влади. Носії влади. Основні способи існування влади. 

Напрямки та способи функціонування влади. Методи здійснення влади. Типи та види 

влади. Традиційні форми політичної влади. Концепція поділу влади. Централізація та 

децентралізація влади. 

НЕ.1.5. Політична система суспільства 

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи 

сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи. Політична влада 

як основа політичної системи. Структура політичної системи суспільства. Політичний 

режим. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в 

Україні на сучасному етапі. 

НЕ.1.6. Держава в політичній системі суспільства 

Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Виникнення та еволюція держави. 

Різновиди і типи держави. Форми правління держави. Форми державного устрою. Функції 

держави. Держава і право. Апарат державного управління. Система центральних, 

регіональних і місцевих органів державного управління. 

НЕ.1.7. Політичні партії та партійні системи 

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. 

Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Основні ознаки партії. 

Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні 

функції політичних партій в суспільстві. Поняття і типи партійних систем. Типологія 

партійних систем. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ. ПРИКЛАДНА 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

НЕ.2.1. Демократія як форма організації суспільно-політичного життя 

Сутність поняття «демократія». Основні критерії, принципи та ознаки 

демократичної організації суспільства. Демократія та її роль в політичному процесі. 

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Проблеми 

становлення демократії в Україні.  

НЕ.2.2. Громадські організації та групи тиску 

Поняття громадських організацій та рухів. їх місце і роль у політичній системі 

суспільства. Об'єктивні та суб'єктивні передумови та причини їх виникнення. Мета, 



 188 

завдання та організаційно-структурне забезпечення громадських організацій. Підходи до 

типології громадсько-політичних організацій та рухів. Функції громадсько-політичних 

організацій та рухів. Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. 

Характер та можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична 

практика. Типи лобіювання. Форми політичного лобі. 

НЕ.2.3. Політичні еліти та лідерство 

Сутність політичного елітизму та генеза цього поняття. Класичні теорії еліт. 

Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в структурі 

влади. Системи рекрутування еліт. Політична еліта та демократія. Природа і соціальна 

сутність лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство. Типологія 

політичного лідерства. Класифікація М. Вебера. Соціальна роль та функції політичного 

лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній Україні. 

НЕ.2.4 Політична свідомість та політична культура 
Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична 

свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Структура та підструктура політичної 

свідомості. Політична субкультура. Типи політичної свідомості. Сутність, структура, типи 

політичної культури. Функції політичної культури. Історичні особливості формування 

політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах. 

НЕ.2.5. Політичні ідеології 

Поняття ідеології та класичні уявлення про неї. Функції політичної ідеології. 

Державна ідеологія та політичний ідеал. Рівні політичної ідеології. Основні ідейно-

політичні течії сучасності. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та 

неоконсерватизм. Марксизм та соціал-демократизм. Фашизм та неофашизм. 

Християнсько-демократична ідеологія. Ідеологічні орієнтації українського суспільства. 

Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні 

НЕ.2.6. Політичні конфлікти 
Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та 

теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні 

інтереси та суперечності як об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення конфліктів. 

Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів. 

Учасники та сторони конфлікту. Способи врегулювання та управління політичними 

конфліктами. 

НЕ.2.7. Вибори та виборчі системи 

Поняття виборів. Класифікація та особливості виборів. Функції виборів у 

суспільстві. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи 

виборчих систем. Умови ефективності виборів Проблеми формування виборчої системи 

України. 

Основна література до курсу 
16. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.  

17. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.  

18. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.  

19. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.  

20. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.  

21. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.  

22. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.  

23. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.  

24. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.  

25. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1995.  

26. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.  

27. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.  

28. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997.  

29. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.  

30. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 

1996.  



 189 

 
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: полягає в комплексному вивченні основних 

аспектів зовнішньої політики України, її основних принципів і цілей, стратегій і тактик 

діяльності української дипломатії починаючи з 1991 року наших днів. 

Для її досягнення аналізуються основоположні державні акти і документи з 

актуальних міжнародних проблем, вивчаються основні етапи зовнішньої політики 

України, з‘ясовуються перспективи зовнішньополітичної діяльності України. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіти 

науковою термінологією та здійснення наукового аналізу сучасних зовнішньополітичних 

процесів; чітко розуміти завдання внутрішнього та зовнішнього характеру, які 

випливають із національних інтересів та національної безпеки України; неупередженого 

сприйняття європейського світогляду, європейської інтеграції. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Концептуальні засади зовнішньої політики України» 

 

НЕ 1.1. Особливості процесу міжнародного визнання незалежності України.  

Міжнародне становище України у 1991-1992 рр. та процес її міжнародного визнання 

України як активного учасника міжнародних відносин. Встановлення дипломатичних 

відносин та обмін дипломатичними представництвами з країнами світу. 

Розпад СРСР та проблеми правонаступництва і шляхи її розв‘язання. Позиція 

України щодо СНД. Форми та напрямки діяльності України в СНД. Вплив Росії на процес 

розбудови міжнародної діяльності України. 

НЕ.1.2. Проблеми стратегічного партнерства України. 

Особливості геополітичного становища України та його вплив на розбудову 

відносин з різними державами світу. 

Суперечності дезінтеграції, інтеграції, реінтеграції. Національні інтереси та 

пріоритети зовнішньополітичних зв‘язків. Стратегічне партнерство України та принцип 

багатовекторності. Правова реалізація рівня «стратегічного партнерства» у міжнародно-

правовій галузі та міжнародні зобов‘язання України. 

НЕ 1.3. Проблеми реалізації національної безпеки України. 

Об‘єктивні і суб‘єктивні фактори необхідності утворення системи національної 

безпеки України. Взаємозв‘язок і розбіжність понять термінів «національна безпека» і 

«державна безпека». Що таке «національні інтереси». 

Проблеми підготовки концепції національної безпека України. Політичні, економічні 

і соціальні фактори національної безпеки. Визначення основних суб‘єктів та об‘єктів 

національної безпеки, їх структура і функції. Цілеспрямована діяльність законодавчої, 

виконавчої і судової влади щодо створення основ концепції національної безпеки.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Україна у двосторонніх міжнародних відносинах» 

 

НЕ 2.1. Євразійський напрям зовнішньої політики України. 

Українсько-російські міждержавні відносини. Питання Криму, Севастополю та 

Чорноморського флоту в українсько-російських відносинах. Україна і Республіка 

Білорусь. Українсько-молдовські відносини. Кавказький вектор української політики. 
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Азіатські республіки СНД в політиці України. Україна в структурах пострадянського 

простору. 

 

 

НЕ 2.2. Європейський вимір політики України. 

Правові засади України щодо розширення багатостороннього співробітництва в 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Україна і Європейський 

Союз. Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи: Польща, Угорщина, 

Словаччина, Болгарія, Румунія. Провідні європейські країни в зовнішній політиці 

України: Німеччина, Велика Британія, Франція.  

НЕ 2.3. Відносини України зі Сполученими Штатами Америки та Канадою. 

Становлення та розвиток двосторонніх міждержавних відносин між США та 

Україною. Проблема ядерного роззброєння України в українсько-американських 

відносинах. Досягнення та проблеми двостороннього співробітництва у політичній галузі. 

Розвиток двосторонніх відносин в галузі торгівлі та економіки України та США. 

Українсько-канадські взаємини. 

НЕ 2.4. Відносини України з країнами Близького Сходу, Азії, Африки, Латинської 

Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

Національні інтереси України. Україна – країни Близького Сходу, Азії й Африки. 

Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в зовнішній політиці України. Стан та 

перспективи співпраці України з Китаєм. Двосторонні відносини між Україною та 

Японією. Політичні та економічні взаємини України з країнами Латинської Америки. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К., 2006 

2. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – 

Держава – Міжнародні структури. – К., 2004ѐ  

3. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001 

4. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. – 

Харків, 2003 

5. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива і 

сучасний стан. – К., 1992 

6. Василенко С.Д., Василенко М.Д. Геополітика України. – Одеса, 2007 

7. Зовнішня політика України – 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – К., 

2008 

8. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний посібник. – Чернівці, 

2008 
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ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладаня дисципліни: навчальна дисципліна «Дипломатична та 

консульська служба» має за мету ознайомити студентів відділення міжнародних 

економічних відносин з основними характеристиками, особливостями та організацією 

сучасної дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних країн, також 

розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах 

у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної 

діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави. 

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності дипломатичних служб різних 

країн; засвоювати історичний вітчизняний і зарубіжний досвід організації і 

функціонування дипломатичної служби, адаптувати кращий світовий досвід до умов 

сучасної України; розвивати практичні навички з вирішення політико - управлінських, 

організаційно-правових, інформаційно- аналітичних, кадрових та інших завдань в 

рамках професійного забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин щодо 

реалізації зовнішньополітичних інтересів України; здійснювати аналіз дипломатичної 

діяльності акторів міжнародних в процесі дво- та  багатосторонніх дипломатії. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО ТА ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА» 

 

НЕ 1.1. Вступ. Поняття дипломатії і дипломатичного права 

Поняття, зміст та основні ознаки дипломатії. Основні етапи становлення та 

розвитку дипломатії. Кодифікація дипломатичного права. 

НЕ 1.2. Основні історичні етапи української дипломатії 

Особливості переговорних стилів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 

Дипломатія    Галицько-Волинського    князівства. Причини    занепаду    української 

дипломатичної школи в литовсько-польський період. Дипломатія     Запорозької     Січі.     

Характеристика    дипломатичної    діяльності     Б. Хмельницького. Початок XX ст. та 

його вплив на відродження української дипломатії. Дипломатична практика Гетьманату. 

Розвиток української дипломатії по Другій світовій війні (1945 - 1980-і pp.). Діяльність 

України в ООН. Становлення української дипломатичної та консульської служби 

наприкінці 90-х pp. XX – поч. XXI ст. 

НЕ 1.3. Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва - 

міжнародно-правові питання організації та діяльності 

Відкриття дипломатичного представництва. Дипломатичне представництво, його 

структура. Види дипломатичних представництв. Основні класи глав представництв. 

Призначення глави дипломатичного представнитцва. Агреман. Початок вступу глави 

дипломатичного представництва на посаду. Вірчі грамоти. 

НЕ 1.4. Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення 

Основні етапи розвитку дипломатичних функцій. Основні дипломатичні функції. 

Представництво інтересів третьої держави та її громадян. Підстави припинення 

дипломатичних відносин. Припинення    функцій    глави    і    членів    персоналу    

дипломатичного представництва. 

НЕ 1.5. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин 

Вищі законодавчі органи держави - найважливіші державні органи у сфері 

зовнішніх зносин. Глава держави як центральний орган зовнішніх зносин держави. 
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Повноваження глави уряду та уряду в цілому в здійсненні зовнішніх зносин держави. Роль   

відомств   закордонних   справ   в   реалізації   зовнішньополітичної діяльності держави. 

Міністерства та відомства, які приймають участь у здійсненні зовнішніх зносин держави. 

НЕ 1.6. Дипломатичні привілеї та імунітети 

Становлення та розвиток дипломатичних привілеїв та імунітетів. Класифікація 

дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу. 

Недоторканість приміщень: поняття, зміст, межі застосування. Недоторканість архівів, 

документів, кореспонденції. Свобода зносин з акредитуючою державою. Імунітет 

дипломатичної пошти. Статус дипломатичного кур'єра. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО. ПРАВО СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ» 

 

НЕ 2.1. Право спеціальних місій 

Поняття та основні етапи розвитку інституту спеціальних місій. Привілеї та 

імунітети спеціальних місій. Міжнародно-правові основи організації та діяльності 

спеціальних місій. 

НЕ 2.2. Дипломатична діяльність і дипломатичне право в міжнародних 

організаціях 

Поняття та особливості дипломатичного права міжнародних організацій. Делегації 

до органів і на конференції міжнародних організацій. Постійні місії спостерігачів у 

міжнародних організаціях. 

НЕ 2.3. Консульська служба і консульське право 

Становлення і розвиток консульської служби і консульського права. Поняття і 

джерела консульського права. Встановлення консульських відносин і заснування 

консульств. Припинення консульських відносин. Екзекватура. Консульський патент. 

Консульський округ. Функції консульських установ і засоби їх здійснення. Правовий 

статус почесних консулів. Консульська легалізація. 

НЕ 2.4. Консульські привілеї та імунітети 

Становлення та розвиток консульських привілеїв та імунітетів. Класифікація 

консульських привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети консульського персоналу. 

Недоторканість приміщень: поняття, зміст, межі застосування. Недоторканість архівів, 

документів, кореспонденції.  

НЕ 2.5. Старшинство в дипломатичному корпусі 

Дипломатичне старшинство – основа дипломатичного протоколу. Класи і ранги 

дипломатичних працівників. Дипломатичний етикет. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

6. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та  консульської служби. - К, 1998. 

7. Гуменюк Б.І., Щерб  О.В. Сучасна  дипломатична  служба. - К.,2001. 

8. Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у 

постатях. - К, 2001. 

9. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і 

форми роботи.-К.,2001. 

10.Українська  дипломатична  енциклопедія. У 2-х томах. - К, 2004. 

 

 

 



 193 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПИ 

54 год. (1,5 кредиту ) 

 

Мета викладання дисципліни: формувати у студентів вміння до поглибленого 

вивчення проблем, пов‘язаних з основними напрямками зовнішньої політики країн 

Європи на сучасному етапі (кінець 80-х років ХХ ст. -2009 рр.); сприяти засвоєнню 

основного категоріального апарату з даної дисциплін; виробити вміння самостійного 

аналізу провідних напрямків  зовнішньої політики й політики у сфері безпеки  окремих 

країн та ЄС у цілому спільні та відмінні  риси зовнішньополітичного курсу країн Європи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

уміти аналізувати основні етапи зовнішньополітичного курсу країн Західної, 

Центральної, Південно-Східної та Північної Європи на сучасному етапі; володіти значним 

фактичним матеріалом про внутрішньополітичну ситуацію в країнах ЄС та її вплив на 

зовнішньополітичну діяльність як в рамках співтовариства, так і щодо інших країн світу; 

здійснювати самостійний аналіз зовнішньополітичних кроків країн Європи щодо 

партнерів по ЄС, країн світу, їх мотивацію та наслідки; використовувати на практиці 

теоретичні положення для аналізу міжнародних відносин, зовнішньої політики країн світу 

та України, зокрема. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

„Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності західноєвропейських країн” 

 

НЕ 1.1. Країни Європи в системі кардинальних змін міжнародних відносин у 

другій половин 90-х років ХХ ст. – першій чверті ХХІ ст.: особливості 

зовнішньополітичного курсу країн-членів ЄС 

Поняття та категорії курсу. Історичні передумови формування спільної зовнішньої 

політики і політики безпеки західноєвропейських країн. Роль НАТО в процесі 

європейської інтеграції. Європейський Союз в системі сучасних міжнародних відносин. 

Розширення та перспективи розбудови ЄС. Особливості зовнішньополітичного курсу 

країн-членів Європейського Союзу. 

НЕ 1.2. Зовнішньополітичних курс Федеративної Республіки Німеччини 

Розвиток внутрішньополітичних процесів у Німеччині після об‘єднання і їх вплив 

на формування її сучасного зовнішньополітичного курсу. ФРН як стрижень європейської 

безпеки та інтеграції. Позиція щодо політики розширення ЄС та НАТО. 

Зовнішньополітичні зносини ФРН із провідними країнами світу (США, Японія, РФ, 

Китаєм ), країнами ЦСЄ та Україною. 

НЕ 1.3. Французька Зовнішня політика в умовах сучасних міжнародних 

відносин  

Історичні передумови формування зовнішньої політики П‘ятої Республіки. 

Особливості позиція Франції в ЄС та НАТО. Франко-німецькі відносини як стрижень 

європейських інтеграційних процесів. Місце і роль країн «третього світу» у 

зовнішньополітичному курсі Франції. Основні тенденції сучасних франко-російських й 

франко-українських відносин 

НЕ 1.4. Зовнішньополітичний курс Великобританії  

Сутність національних інтересів Великої Британії: історія та сучасність. 

Євроінтеграційні настрої Великобританії та їх специфіка. Місце та роль Великобританії у 

НАТО  і ЄС. Особливості та характер функціонування Британської Співдружності Націй і 

її роль у сучасній англійській зовнішній політиці. Характерні особливості британо-

українських відносин. 
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НЕ 1.5. Особливості зовнішньої політики країн Бенілюксу та Альпійських 

держав  

Історичні корені сучасної зовнішньої політики Бельгії, Нідерландів та 

Люксембургу. Місце та роль держав Бенілюксу у діяльності міжнародних організаціях  й 

європейських інтеграційних процесах. Нейтралітет по-австрійськи: його сучасна сутність 

та специфіка.  Особливе місце Швейцарії у сучасних міжнародних відносинах. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 

„Зовнішньополітична діяльність країн Південної, Північної, Центрально-Східної 

Європи та Балтії” 

НЕ 2.1.  Зовнішня політика країн Південної Європи (Греції, Італії, Іспанії, 

Португалії,  Туреччини) 

Особливості сучасних національних інтересів та зовнішньополітичних пріоритетів 

південно-європейських країн. Зовнішня політика Італії: між національними амбіціями та 

реаліями міжнародного сьогодення. Іспанія та Португалія: історична традиційність та її 

вплив на сучасну зовнішню політику країн. Євроінтеграційні прагнення Туреччини. 

Греція в системі сучасних міжнародних відносин.  

НЕ 2.2. Сучасна зовнішня політика країн Північної Європи  

Вплив на сучасну зовнішню політику Норвегії, Данії, Швеції та Фінляндії 

традиційних національних інтересів. Особливості політики ―активного нейтралітету‖ та 

посередництва у політиці Швеції та Фінляндії. НАТО та ЄС у сучасній зовнішній політиці 

країн регіону. 

НЕ 2.3 Зовнішня політика країн Балтії в умовах сучасних міжнародних 

відносин 

Стратегічні переміни на Європейському континенті у 90-х рр. ХХ ст. та їх впливи 

на становлення сучасної зовнішньої політики Латвії, Литви та Естонії. Європейська та 

євроатлантична інтеграція як пріоритетний напрям зовнішньої політики держав Балтії. 

Специфіка стосунків з РФ. Країни Балтії та Україна. 

НЕ 2.4.  Зовнішньополітичний курс Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини 

Історичні передумови становлення сучасного зовнішньополітичного курсу Польщі, 

Чехії, Словаччини та Угорщини. Формування „Вишеградської групи‖ та її роль у 

просуванні країн до повноцінного членства у ЄС. Особливості польсько-українського 

стратегічного партнерства. Україна у зовнішній політиці Чехії, Словаччини та Угорщини 

НЕ 2.5. Зовнішня політика Румунії та Болгарії 

Історичні передумови формування сучасного зовнішньополітичного курсу Румунії 

і Болгарії. Позиції Румунії та Болгарії до і після вступу країн у ЄС та НАТО. Проблеми 

національних меншин у відносинах Румунії із Україною та Угорщиною та 

територіального фактору у румунсько-українських стосунках. Відносини Болгарії із 

Туреччиною та Грецією. 

НЕ 2.6. Проблеми безпеки і співробітництва у європейській політиці: сучасний 

вимір 

Формування колективної та загальноєвропейської системи безпеки і 

співробітництва. Роль ОБСЄ, НАТО, Ради Європи у вирішенні актуальних проблем 

європейської безпеки. Націоналізм та сепаратизм у країнах Європи. США та РФ в  

загальноєвропейській системі безпеки і співробітництва: позитивні та негативні складові 

процесу. 

 

Основна література до курсу: 
1. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980-2000 роки. – К., 2001. 

2. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К., 2001. 

3. Барабанов О. Внешняя политика Италии на современном этапе // МЭМО. – 2003. - №10.  

4. Бурдяк В. Сучасна Європа і Болгарія: зовнішньополітичний вибір країни // Матеріали 4-ї 

Буков. Міжнар. історико-краєзнавчої конф. – Чернівці, 2001.  
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5. Великобритания: Епоха реформ / Под. ред.. А.А. Громыко. – М.: Изд. «Весь мир», 2007.  

6. Дятел В. Франція і НАТО: проблеми зближення і розширення // Вісник Київського ун-ту ім. Т. 

Шевченка. Серія Історія. – К., 1997. – Вип. 36. 

7. Кротюк С. Нова роль Німеччини в об‘єднаній Європі: пріоритети зовнішньої політики ФРН 

(1991 – 2004 рр.) // Вісник Київського міжн. ун-ту. Серія між. від. – К., 2004. – Вип. 3.    

8. Крилов О. Геополітичний вибір Польщі: від Веймарського трикутника до НАТО // Вісник 

Львів. Ун-ту. Сер. Міжнародні відносин. – Львів, 2001. – Вип. 3. 

9. Смирнов Г. Центральная и Восточная Европа между США и ЕС // США-Канада: ЭПК. – 2005. 

- № 8.  

10. Федуняк С. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. Формування 

інтегрованої системи безпеки Заходу і нових незалежних держав. – Чернівці: Рута, 2005.  
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ІНОЗЕМНА МОВА  

(англійська мова) 

242 год. (6,5 кредитів) 

 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати англомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури англомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвиток 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого 

діалогічного мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних 

конструкцій, набуття навиків двостороннього усного та письмового перекладу, 

просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента. 

Крім того, студент має знати основні характеристики державної служби, основні її функції 

в Україні, США, Канаді та Великобританії, політичну структуру України, США, Канади 

та Великобританії, органи самоврядування в цих країнах та тенденції їх зовнішньої 

політики, застосовувати на практиці основні положення теорії перекладу, способи та 

засоби перекладу, а також лексичні та граматичні проблеми перекладу;  використовувати 

на практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та синхронного 

перекладу; перекладати з іноземної  мови на рідну та навпаки у письмовій формі; 

перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати 

перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

Семестр І 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Граматика” 

 

НЕ 1.1-1.3 Герундій. Активний та пасивний герундій. Особливості вживання 

герундія, функції герундія в реченні. Герундій у функції підмета, частини іменного 

присудка, частини модального присудка. Герундій у функції додатка, означення та 

обставини. 

НЕ 1.4-1.7 Дієприкметник і дієприслівник. Активний та пасивний дієприкметник. 

Функції дієприкметника у реченні. Переклад дієприкметника українською мовою. Функції 

дієприслівника в реченні. Переклад дієприслівника українською мовою. Відмінність у 

вживанні дієприкметника і дієприслівника. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Усне мовлення. Аналітичне читання” 

 

НЕ 2.1-2.3 Україна. Найбільші міста України. Природні багатства України. Місця 

відпочинку. Київ – столиця України. Культура України. Спортивне життя України. Відомі 

українські спортсмени та їх досягнення. Політична система України. 

НЕ 24.-2.7 Подорожі. Основні види транспорту. Подорож за кордон. Прикордонний 

контроль, митниця. Подорож по визначних місцях Західної Європи. Подорож по 

Американському континенту. Національні парки США. Враження від останньої подорожі. 
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СЕМЕСТР ІІ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Державна служба” 

 

НЕ 1.1 Державна служба. Лідерство. Спілкування. Виникнення державної 

служби. Основні поняття державної служби. Що таке лідерство? Принципи спілкування. 

 НЕ 1.2 Державна служба у Великобританії. Принципи державної служби у 

Великобританії. Яким має бути кандидат на пост державного службовця? Які нові 

тенденції у державній службі Великобританії?   

НЕ 1.3 Основні функції державної служби. Обов‘язки державного службовця. 

Яку роль державні службовці відіграють у формуванні уряду? Яким чином державний 

службовець управляє ресурсами суспільства? 

НЕ 1.4 Державна служба в США. Характеристики державної служби. Реформа 

державної служби у 80-х та 90-х роках. Законопроект Пенделтона 1883 року. 

НЕ 1.5 Державна служба в Україні. Відмінності державної служби в Україні та 

США. Основні цілі  державної служби в Україні. Роль держслужбовця в українському 

суспільстві. 

НЕ 1.6 Державна служба в Канаді. Функції канадської державної служби. 

Система прийому на державну службу в Канаді. Гендерна рівність в державній службі 

Канади. 

НЕ 1.7 Парламент  Великобританії. Державний устрій Великобританії. 

Структура Британського парламенту. Обов‘язки прем‘єр-міністра та членів парламенту. 

 

    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Політична структура англомовних країн, органи самоврядування та тенденції 

зовнішньої політики” 

 

НЕ 2.1 Партійна система у Великобританії. Консервативна партія 

Великобританії. Політична платформа Лейбористської партії. Інші партії Великобританії. 

НЕ 2.2 Зовнішня політика Великобританії. Основи зовнішньої політики 

Великобританії. Сучасні тенденції  зовнішньої політики Великобританії 

НЕ 2.3 Органи місцевого самоврядування у Великобританії. Функції регіональної 

влади у Великобританії. Мер у Великобританії. Порівняльна характеристика функцій 

регіонів в Україні та Великобританії. 

НЕ 2.4 Федеральний уряд США. Основні гілки влади в США. Функції Сенату та 

Конгресу. Виборче право. 

НЕ 2.5 Політичні партії США. Партійні системи в США. Політичні платформи 

демократичної та республіканської партій. Треті партії в США. 

НЕ 2.6 Органи місцевого самоврядування у США. Структура органів місцевого 

самоврядування в США. Правило Ділона. Порівняльна характеристика окружних та 

муніципальних органів самоврядування. 

НЕ 2.7 Вибори в США. Участь політичних партій у виборах. Відмінності між 

президентськими виборами та виборами у Конгрес. Етапи виборів у США. 

 

Основна література до курсу: 

1. Англійська мова для студентів-міжнародників / Богатирець В.В., Копилов В.С., 

Куделько З.Б., Лучак М.М. –  Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 320 с. 
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2. Богатирець В.В., Куделько З.Б., Лучак М.М., Макар В.Ю. Public Administration. – 

Чернівці: Книги XXI, 2009. – 375 с. 

3. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу.  – К., 1982. 

4. Чередниченко О., Коваль Я. Теорія і практика перекладу. К., 1995. – 319 с. 

5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., … Переклад англомовної громадсько-політичної 

літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. – Вінниця, 2006. – 272 с. 

6.  Черноватий Л.М., Карабан В.І., … Переклад англомовної громадсько-політичної 

літератури. Система державного управління США. – Вінниця, 2006. – 400 с. 

7. Янсон В.В., Свистун Л.В. A Practical Guide for Learners of English: Практичний курс 

англійської мови  для  студентів  вищих  навчальних  закладів: Книга II: Навч. посібник. - 

Англ. мовою. - Київ: ТОВ „ВП Логос‖, 2003. - 352 с.: іл. 
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ІНОЗЕМНА МОВА французька мова) 

242 год. ( 6,5 кредитів) 

Мета курсу – полягає у розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності на 

основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також збагачення словникового запасу 

та зміцнення навичок усного та письмового перекладу на базі вивчення суспільно-

політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та реферувати франкомовну 

фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-дискусію з питань їх професійних 

інтересів; розвиток інтересу до вивчення культури франкомовних країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:  
спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов‘язаних з виконанням ними своїх 

службових обов‘язків як майбутніх фахівців з міжнародних відносин, розвинення 

монологічного мовлення з використанням фахової лексики,  непідготовленого 

діалогічного мовлення з використанням лексики курсу та засвоєних граматичних 

конструкцій, набуття навичок двостороннього усного та письмового перекладу, 

просунутий рівень мовленнєвої компетенції студента. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„Державна безпека та економіка Франції” 

 

НЕ 1.1. - 1.2 Система державного захисту у Франції 

Мета державної безпеки. Збройні сили Франції. Роль Міністерства внутрішніх 

справ. 

НЕ 1.3. Робота з текстом E. Triolet ―Pendant la guerre‖ 

Вживання інтернаціоналізмів, синонімів та антонімів у тексті. Стилістична 

характеристика тексту. 

НЕ 1.4 Конструкції із словами côté, sortir, vie, offrir, proposer, tourner 

Вживання виразів із côté, sortir, vie, offrir, proposer, tourner 

НЕ 1.5 Франція і світ. 

Роль Франції серед багатьох міжнародних організацій. Участь Франції у військових 

альянсах. Допомога Франції країнам третього світу. 

НЕ 1.6 Зовнішня політика Франції. 

Принципи формування зовнішньої політики Франції. Відмінності у зовнішній 

політиці Франції та України 

НЕ 1.7. Дієприкметник та прикметник. 

Побудова та вживання Participe present та Adjectif verbal. 

НЕ 1.8 Дієприкметник та дієприслівник 

Особливості вживання Participe present і Gerongif. 

НЕ 1.9 - 1.10 Тероризм – злободенна проблема сьогодення. 

Визначення поняття „тероризм. Небезпека терористичних актів для світової 

спільноти. 

НЕ 1.11 Конструкції із словами temps, passer, fin, parler, dire, porter. 

Вживання виразів із temps, passer, fin, parler, dire, porter. 

НЕ 1.12 - 1.13Економіка Франції 

Галузі французької економіки. Місце державного сектору в економіці Франції. 

НЕ 1.14 Participe passé compose et Proposition participle absolue. 

Особливості побудови речень із  Participe passé compose. Переклад  Proposition 

participle absolue. 

НЕ 1.15 Participe passé. Узгодження  Participe passé. 

Особливості побудови та вживання  Participe passé без допоміжних дієслів. 

Узгодження  Participe passé дієслів, які відмінюються з допоміжним avoir. 
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НЕ 1.16 Вживання інфінітиву після  Participe passé.  Participe passé займенникових 

дієслів. 

Вживання інфінітиву після  Participe passé. Узгодження  Participe passé займенникових 

дієслів. 

   ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Соціальна безпека у Франції” 

 

НЕ 2.1 Робота з текстом Van der Meersch ―Quand les sirens se taisent‖. 

Вживання інтернаціоналізмів, синонімів та антонімів у тексті. Стилістична 

характеристика тексту. 

НЕ 2.2  Конструкції із словами chance, entrer, besoin, demander, prier, tirer. 

Вживання виразів із словами chance, entrer, besoin, demander, prier, tirer. 

НЕ 2.3 Працездатне населення в економічному житті Франції. 

Частка активного населення в економічному житті Франції.  Чому кажуть, що 

Франція працює найменше серед промислових країн? 

НЕ 2.4 Проблема безробіття в економічному житті Франції. 

Проблеми із працевлаштуванням. Хто найбільш потерпає від безробіття? Які 

найважливіші критерії у виборі професії? 

НЕ 2.5 Інфінітив теперішнього та минулого часів. 

Вживання  Infinitif present. Утворення та вживання  Infinitif passé. 

НЕ 2.6 Жіночий рід, множина та узгодження прикметників. 

Утворення жіночого роду прикметників. Множина прикметників на –al. Узгодження 

прикметника. 

НЕ 2.7 Місце прикметника означення. Ступені порівняння прикметників. 

Місце прикметника означення. Вища та найвища ступінь порівняння прикметників. 

НЕ 2.8 - 2.9. Політичні системи країн франкомовного світу. 

Політична системи Франції, Бельгії, Канади. 

НЕ 2.10 Конструкції із словами point, aller, reste, laisser, quitter, pousser. 

Вживання виразів із словами point, aller, reste, laisser, quitter, pousser. 

НЕ 2.11 - 2.12 Соціальна безпека Франції. 

Завдання системи соціальної безпеки. Організація системи соціальної безпеки.  

НЕ 2.13 Форми прислівників. Утворення прислівників. 

Прості, похідні та складені прислівники. 

НЕ 2.14 Ступені порівняння прислівників. 

Вища та найвища ступінь порівняння прислівників. 

НЕ 2.15 Що варто змінити, щоб покращити світ? 

Проблеми довкілля. Політичні та економічні режими. Проблеми тероризму. 

 

СЕМЕСТР 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„Медицина у Франції” 

НЕ 3.1 Купівельна спроможність французів. 

Розподіл зарплатні серед різних верств населення. Витрати на харчування. 

Сплачування податків. 

НЕ 3.2. - 3.3 Робота з текстом A.Soubiran ―Une consultation‖. 

Вживання інтернаціоналізмів, синонімів та антонімів у тексті. Стилістична 

характеристика тексту. 

НЕ 3.4 Конструкції із словами âge, demander, fait, bout, fin, vouloir. 

Вживання виразів із словами âge, demander, fait, bout, fin, vouloir. 

НЕ 3.5 - 3.6 Медицина у Франції. 

Роль державних лікарень. Як медицина відповідає потребам населення? Завдання 

Національного ордену лікарів. 
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НЕ 3.7 Артикль. 

Вживання означеного та неозначеного артикля. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„Освіта у Франції” 
НЕ 4.1 Робота з текстом A.France ―Le choix d‘une carrière‖. 

Вживання інтернаціоналізмів, синонімів та антонімів у тексті. Стилістична 

характеристика тексту. 

НЕ 4.2 Конструкції із словами suite, tenir, choix, obtenir, recevoir, advancer. 

Вживання виразів із словами suite, tenir, choix, obtenir, recevoir, advancer. 

НЕ 4.3 - 4.4 Освіта у Франції. 

Заклади початкової освіти. Організація середньої освіти. Місце Вищих шкіл у 

системі освіти. 

НЕ 4.5 - 4.7 Прийменники. 

Вживання прийменників à, de, en, dans. Вживання прийменників auprès de, près de, 

par, pour, sur, sous. Вживання прийменників pendant, Durant, dès, depuis, avec, sans. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук, «Французский язык», «Нестор 

Академия Паблишерз», 2001. 

2. Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.С. Студенець 

„Поглиблений курс французької мови‖. – Киіїв „Вища школа‖, 2000. 

3. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун „Бизнес-курс французского языка‖. – Москва, 2004. 

4. Ж.Може „Учебник современного французького язика‖. Киев, издательство СП 

„Свенас‖, 1995. 

5. А.М. Жовківський „Мудрість народна – мудрість міжнародна‖, Чернівці „Рута‖, 

2004. 

6. Драненко Г.Ф. Francais niveau avance DALF: Підруч для вищ. Навч. Зал. – К.: 

Ірпінь: ВТФ „перун‖, 2002. – 232 с.  

7. Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. ХЇлопук, В.С. Воєводська. Прискорений курс 

французької мови: Підруч. Для студ. Вищ навч зал. / 3-тє авт вид., випр. – К.: Видавництво 

А.С.К., 2003. – 384 с. 

 

 



 202 

ІНОЗЕМНА МОВА  

(Іспанська) 

242 год. ( 6,5 кредитів) 

 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу 

полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх 

читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і 

відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами. 

Також студенти повинні опанувати системою діалогічних реплік, які дозволять 

йому спілкуватися з носіями мови, вміти складати ситуативні діалоги. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати основну артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції 

морфології та синтаксису. Лексичний мінімум в обсязі 1200 одиниць активно засвоєної 

лексики, пасивного запасу – 1500 одиниць, 4 часи дійсного стану. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовними модулями: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Граматика  

 

Н.Е.1.1.- Н.Е.1.3.  Condicional Perfecto 

Опозиція  Condicional Perfecto  та  Condicional   

Н.Е.1.4. Німий крик Латинської Америки 

Особливості утворення абревіатур від назв, що складаються з іменників у множині. 

Н.Е.1.5.- Н.Е.1.7. Умовний період ІІІ типу 

Вживання умовних часів Condicional та Subjuntivo в умовних реченнях ІІІ типу. 

Повторення умовних речень І-ІІ типів. Відсутність умови в реченнях, де дієслово стоїть в 

минулому часі. 

Н.Е.1.8. Умовний період І,ІІ та ІІІ типу   

Особливості вживання дієслів в дійсному та в умовному стані в реченнях такого 

типу. 

Н.Е.1.9. Умовний період ІV (змішаного) типу 

Умова – наслідки (Condicional Perfecto Pluscuamperfecto de subjuntivo  на –ra).  

Н.Е.1.10.- Н.Е.1.13. Інфінітивні звороти та абсолютні інфінітивні конструкції   
Modo subjuntivo в реченнях зі сполучником no sea (fuera) que. 

Н.Е.1.14. Складний інфінітив 

Вживання узгодження часів в підрядних реченнях умовного стану. Узгодження 

часів дійсного та умовного стану. Вживання Infinitivo Compuesto. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

Н.Е.2.1.-Н.Е.2.4. Боротьба Латинської Америки з економічною відсталістю та 

залежністю від зовнішнього капіталу. 

Основні причини відставання розвитку латиноамериканських країн. 

Н.Е.2.5.-2.8. Монсерат Кабальє – видатна співачка 
Яка музика вам подобається найбільше. Чи любите ви оперне мистецтво. 

Н.Е.2.9. Досягнення науки і культури 

Визначні відкриття ХХ століття. 

Н.Е.2.10. -2 .13. Машина для людини чи людина для машини. 

Правила дорожнього руху в Іспанії та в Україні. Опис власної машини (чи машини, 

про яку мрієш). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Граматика 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.4. Futuro de Subjuntivo y Futuro Perfecto de Subjuntivo в 

законодавчих документах 

Futuro de Subjuntivo в підрядних реченнях І типу. Вживання  Futuro de Subjuntivo в 

стійких виразах типу sea lo que fuere 

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.8. Умовний стан в законодавчих актах Іспанії та Латинської 

Америки. 
Деякі особливості граматики іспанської мови в Мексиці та Аргентині. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Аналітичне читання. Усне мовлення 

Н.Е.4.1.- Н.Е.4.4. Міжнародні організації. Міжнародний валютний фонд. 

Створення МВФ. Роль МВФ в період світової кризи. Перспективи України щодо 

вступу до ЄС. 

Н.Е.4.5.- Н.Е.4.6. Глобальні проблеми людства 

Охорона довкілля. Засилля реклами в сучасному світі 

 

Література 

A.González Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sánchez Alfaro. Практический курс испанского 

языка. Грамматика. К.: Методика, 1998г., 286 с. 

Nueva gramática de la lengua española- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.-  Madrid.- 1997, 

185 с 

В.С.Виноградов. Грамматика испанского языка. Практический курс.  

Учебник для институтов и факультетов иностранных языков.- Высшая школа, 2003., 

432 с. 

Дышлова И.. Курс испанского языка для продолжающих. – Спб.: издательство «Союз», 

2004., 372 с. 

А.И.Патрушев. Учебник испанского языка. Практический курс (продвинутый этап). – 

М.2003., 292 с. 
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ІНОЗЕМНА МОВА  

(німецька мова) 

242 год. ( 6,5 кредитів) 

Мета курсу полягає у оволодінні студентами чотирьох основних мовних навиків: 

читання, письмо, сприйняття на слух та вміння висловлюватись німецькою мовою на 

високому рівні.  

На основі отриманих теоретичних знань студент має набути таких компетенцій 

виробити у студентів уміння вільно й грамотно висловлюватись німецькою мовою, вести 

діалог на задані теми та опрацьовувати історичні та суспільно-політичні джерела 

німецькою мовою. 

 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ Споживання ” 

НЕ 1.1. Граматика. Часові форми дієслова – минуле. Заперечення. 

- Вираження минулого за допомогою таких часових форм  - Perfekt, 

Präteritum, Plusquamperfekt, Präsens; 

- Заперечення речення за допомогою nicht, його місце у реченні 

- Заперечення частини речення  за допомогою nicht, його місце 

- Заперечення артиклів, займенників, прислівників 

- Заперечення kein, keins, nichts, niemand, keiner, nie, kaum etwas, nirgendwo 

НЕ 1.2. Усне мовлення, аналітичне читання: Повідомлення, розповідь, рецензія 

- Рецензія на книжку; 

- Види текстів – коментар, репортаж, повідомлення; 

- Газетний текст – «Бідність»; 

- Що означає бідність? 

НЕ 1.3. Аудіювання 

- Інтерв‘ю – «Життя без грошей» 

- Скільки грошей потрібно людині протягом життя? 

НЕ 1.4. Країнознавчий аспект – Буковина 

- Буковина – історія, сьогодення  

- Буковина -  перспективи розвитку 

-  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„ Майбутнє ” 

НЕ 2.1. Граматика. Форми та вживання кон’юнктиву ІІ. Граматика тексту 

- побудова  та вживання  теперішнього часу  кон‘юнктиву ІІ 

- особливості побудови речень з конструкцією würde + Infinitiv 

- побудова та вживання особливих форм  кон‘юнктиву ІІ 

- побудова  та вживання  минулого часу  кон‘юнктиву ІІ 

- ірреальна умова, побажання, ірреальне порівняння, ввічливе прохання  - 

вживання в кон‘юнктиві ІІ 

- визначення структури тексту за елементами на рівні слів, речень 

- синоніми – заміна іменників у тексті 

НЕ 2.2. Усне мовлення. Аналітичне читання – Спогади про майбутнє. Листи в 

китайське минуле. Поради стосовно життя 

- Пророцтва на майбутнє; 

- Сьогоднішній погляд на майбутнє; 

- Чотири утопії майбутнього; 

- Як вирішуються конфліктні ситуації в повсякденному житті? 

Н Е 2.3. Аудіювання 

- Радіопостановка «der Fisch» -«Риба» 
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- Корегування календарного графіку роботи 

- Майбутня конференція – що ви розумієте під цим словом? 

НЕ 2.4.Країнознавчий аспект – Україна 

- Державний устрій України; 

- Політична система України; 

- Міжнародні зв‘язки України; 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„ Професія ” 

НЕ 3.1. Граматика.  Слова-зв’язки та прийменники. 

- Особливості вживання слів-звязок;  

- Місце слів-зв'язок у реченні 

- Побудова речення зі зв‘язками: основне речення, підрядне речення 

- Особливості вживання прийменників 

НЕ 3.2. Усне мовлення. Аналітичне читання – оголошення, репортаж, 

довідкове бюро оголошень. 

- Пропозиція робочих місць (вакантних посад) 

- Опис прикмет особистості 

- Опис професій (бухгалтер, журналіст 

НЕ 3.3. Адіювання 

- Початок у власному бюро (офісі); 

- Виправлення календарного графіку( робіт 

НЕ 3.4. Країнознавчий аспект. Євросоюз 

- Європарламент.; 

- Євросоюз 

- Створення та розширення Євросоюзу 

 

Основна література 
1. EM NEU. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Michaela Perlmann-

Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers. 2007 Hueber Verlag, Deutschland.  

2. EM NEU. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Arbeitsbuch. Michaela 

Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers. 2007 Hueber Verlag, Deutschland 

 

 
Додаткова література 

3. Євгененко Д.А., Білоус О.М.,Гуменюк О.О., Зеленко Б.В., Кучинський Б.В.,Білоус 

О.І., Артамоновська СП. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для 

студентів та учнів. Комунікативні впарви і завдання. – 2-е видання, виправлене та 

доповнене, - Вінниця: Нова Книга, 2004. – 400 с. 

4. Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. 

«Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих закладів 

освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови. – 

Вінниця: Нова Книга, 2008. – 416 с.     

5. Tatsachen über Deutschland. Herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung. Societäts-Verlag, Frankfurt/Main 2000. – S.527 

6. Werner Weidenfeld (Hrsg). Die Europäische Union. Politisches System und 

Politikbereiche. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2006. – 791 S.      

N.Istschenko, A.Karpus, I.Perkowska DEUTSCH: Підручник. – Вінницяю.: «Нова Книга», 

2001. – 264 с. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 

(французька мова) 

252год. (7 кредитів) 

 

Мета курсу – дати студентам основи знань з французької мови, навчити їх 

працювати з фаховою літературою, написаною французькою мовою, розвивати навики 

читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, ознайомити із 

цивілізацією та культурою Франції.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати 

питання до змісту прочитаного і відповідати на них, перекладати з словником зміст 

тексту, реферувати зміст прочитаного українською та французькою мовами. В програмі 

передбачено складання ситуативних діалогів, дається розробка деяких ситуацій, в яких 

може опинитися науковець за кордоном. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ” 

НЕ 1.1. Конструкції із стверджувальним прислівником si. 

Вживання стверджувального прислівника si. Іменники для позначення слова 

„годинник‖. Конструкції для позначення часу. 

НЕ 1.2. Відмінювання займенникових дієслів у passé compose 

Відмінювання займенникових дієслів у минулому часі у стверджувальній, 

питальній та заперечній формах. 

НЕ 1.3. Запитання до прямого і непрямого додатків 

Запитання до прямого додатка, який виражає живу і неживу істоти. Запитання до 

непрямого додатка, що означає живу і неживу істоти. 

НЕ 1.4 Минулий тривалий час. 

Утворення минулого тривалого часу. Вживання Imparfait. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1 . Робота з текстом ―Jean-Marc veut vivre seul‖ 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 2.2. Коментарі до тексту 

Написання адреси французькою мовою. Відсутність прийменника і артикля при 

вказанні адреси. Словосполучення типу par semaine. Різниця у вживанні дієслів dire et 

parler. 

НЕ 2.3. Мій будинок. 

Опис своєї кімнати. Будинок моєї мрії. Які меблі можна поставити у кожній з 

кімнат? 

НЕ 2.4. Майбутній час. 

Вживання  Futur simple. Утворення та вживання  Futur simple.. 

НЕ 2.5. Відмінювання дієслів у питально-заперечній формі 

Дієслова теперішнього і минулого часів у питально-заперечній формі. Вживання 

неозначеного займенника tout. Відмінювання дієслів типу dire. 

НЕ 2.6. Робота з текстом ―Les vacances de Danielle‖. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

„ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” 

НЕ 3.1. Охорона природи.  

Причини забруднення навколишнього середовища. Проблеми великих міст. Що 

потрібно зробити, щоб зберегти природні ресурси. 

НЕ 3.2. Робота з текстом ―Christophe donne des leçons de musique‖ 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 3.3. Опрацювання лексичного матеріалу.  

Вживання виразів із словом  âge. Вирази із дієсловом demander. Вживання 

спільнокореневих слів. Вживання виразів із словом  fait. Різниця у вживанні слів bout та 

fin. Вживання виразів із дієсловом vouloir. 

НЕ 3.4. Простий минулий час. 

 Утворення  Passé simple. Вживання  Passé simple. Особливості відмінювання 

дієслів 3-ої групи у  Passé simple. 

НЕ 3.5. Ступені порівняння прислівників 

Вища та найвища форми ступенів порівняння прислівників. Особлива форма 

прислівників beaucoup, peu, bien. 

Самостійна робота. Plus-que-parfait. Жіночий рід іменників та прикметників 

Утворення Plus-que-parfait. Вживання  Plus-que-parfait. Вища та найвища форми 

ступенів порівняння прислівників. Особлива форма прислівників beaucoup, peu, bien. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1. Georges Duroy deviant journaliste 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 4.2. У бібліотеці. 

Робота з текстом ―A la bibliotheque‖. Особливості заповнення формулярів у 

бібліотеці. Книги, які найбільше мене цікавлять. 

НЕ 4.3. Опрацювання лексичного матеріалу 

Вживання прислівників tant, si. Вживання виразів faire attention à qn, à qch  і  attirer 

l‘attention de qn sur qch. 

НЕ 4.4. Узгодження часів дійсного способу. 

Узгодження часів у плані теперішнього. Узгодження часів у плані минулого. 

НЕ 4.5. Політична система Франції 

Роль президента та уряду у політичній системі Франції. Значення парламенту. 

Модульна контрольна робота. Франція у світі.  

Місце Франції у сучасному світі. Участь Франції у різних міжнародних 

організаціях. 

Основна література до курсу: 

1. Н.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук «Французский язык». – Москва ―Nestor 

Academic Publishers‖, 2004. 

2. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун ―Бизнес-курс французского языка‖. –Москва, 2004. 

3. Ж. Може ―Учебник современного французского языка‖. - Киев, издательство СП 

―Свенас‖, 1995. 

4. 120 розмовних тем з французької мови. – Тернопіль СМП „Астон‖, 2000. 

5. 250 тем французского языка / Сост. А.А. Сологуб. – Донецк: ОООПКФ «БАО», 2003. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(німецька мова) 

252 год. (7 кредитів) 

 

Мета курсу - полягає у оволодінні студентами чотирьох основних мовних навиків: 

читання, письма, сприйняття на слух та вміння висловлюватися німецькою мовою на 

середньому рівні; виробленні уміння вільно і грамотно висловлюватися німецькою мовою, 

вести діалог на задані теми та опрацьовувати країнознавчі джерела німецькою мовою. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

зрозуміти реалії німецькомовних країн, їхні країнознавчі традиції та соціокультурні 

звичаї; засвоїти ряд лексичних одиниць та граматичних норм німецької мови; навчитися 

вести бесіду німецькою мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану 

тематику, розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти орфографічні 

норми німецької мови у межах вивчених тем. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ” 

НЕ 1.1 – 1.4 Опрацювання теми „Святкування Дня народження” 

Вивчення лексичного матеріалу. 

Особові займенники та дієслова з іменниками в давальному відмінку. 

Відмінювання іменників та прикметників у давальному відмінку. 

Розповідь про свій День народження. 

НЕ 1.5 – 1.9 Застуда, грип. У  лікаря 

Прийменники, що вимагають давального відмінка. Прийменники, які вживаються з 

Dativ і Akkusativ.   

Усне мовлення по темі. 

НЕ 1.10 – 1.14 Відпустка. Канікули 

Дієслова з відокремленими префіксами. Складні дієслова. 

Вживання прийменників in, an+Dativ, um i seit.  

Утворення діалогів по темі. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1 – 2.4 Опрацювання тексту „Die Geschichte vom Fischer und seiner Frau‖  

Минулий розповідний час (Präteritum). Дієслова слабкої та сильної дієвідміни, 

модальні дієслова, дієслова sein i haben  в Präteritum.  

НЕ 2.5 – 2.8 Робота над текстом „Glücklicher Tag‖ 

Утворення питань до тексту. 

Система підрядних речень (додаткові підрядні речення, підрядні речення часу, 

причини, мети). Неозначені займенники jemand i etwas. Заперечні займенники niemand i 

nichts. 

НЕ 2.9 – 2.11 Опрацювання тексту „Das Festgeschenk‖  

Утворення коротких ситуацій з поданою лексикою. 

Допоміжні дієслова: haben, sein в Perfekt. Утворення Partizip II. 

Вживання Perfekt і Präteritum в сучасній німецькій мові. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 3.1 – 3.3 Опрацювання тексту „Tod vor dem Fernseher‖  

Утворення коротких ситуацій з поданою лексикою. 

Вживання родового відмінка з прийменниками wegen, (an)statt, während, trotz. 

Особливості утворення майбутнього часу Futurum І. 
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НЕ 3.4 – 3.6 Робота над текстом „Der Zwang zur Tiefe‖ 

Утворення питань до тексту. 

Ступені порівняння прикметників і прислівників. Порівняння в Positiv, Komparativ 

i Superlativ. 

Вживання давноминулого часу (Plusquamperfekt). 

НЕ 3.7 – 3.9 Опрацювання тексту „Der hellgraue Frühjahrsmantel‖  

Утворення коротких ситуацій з поданою лексикою. 

Вживання неозначеної форми дієслова (Infinitiv) із часткою zu та без неї. Модальні 

конструкції sein+zu+Infinitiv i haben+zu+Infinitiv. 

Неозначені займенники jeder, mancher, alle, alles, beide, einige, viele, wenige. 

Написання електронного листа. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1 – 4.2 Deutschland. Опрацювання розмовної теми 

Робота над текстом. Питання до тексту. 

Вивчення нової лексики. Переказ теми. 

НЕ 4.3 – 4.5 Читання та переклад тексту „Abschied‖ 

Обговорення змісту прочитаного. Питання до тексту. 

Зворотні дієслова. Вживання зворотного займенника sich. Дієслово lassen та його 

вживання.   

НЕ 4.6 – 4.8 Die Ukraine 

Вивчення розмовної теми. Переказ німецькою мовою. 

Питання до теми. 

НЕ 4.9  Mahlzeiten 

Улюблена страва. В ресторані. Розповідь про їжу. Питання по темі. 

НЕ 4.10  Feste in Deutschland und in der Ukraine 

Відмінності у святкуванні німців та українців. Улюблене свято. 

 

Основна література до курсу: 

1. Zu gutem Deutsch 1. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс 

німецької мови (для початківців). / Укладено за ред. П.А. Коваля – Харків, 2006. – 282 с.  

Додаткова література 

1. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: Методика, 

2003. – 320 с. 

2. Двомовні лексичні тести. Англійська та німецька мови для студентів усіх форм 

навчання. Тернопіль: Астон. – 92 с. 

3. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., 

Білоус О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. Навчальний 

посібник для студентів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2004. – 400 с. 

4. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови. Посібник. – Тернопіль: 

„Астон‖, 2003. – 88 с. 

5. Німецька мова з новим правописом. Deutsch aktiv mit der neuen Rechtschreibung: 

Підручник. / А.М. Жовківський. – Чернівці.: „Рута‖, 2003. – 404 с. 

6. Німецька  мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В.,  

Кушнерик В.І.  – Чернівці:  Книги – XXІ,  2005. – 500 с. 

7. Чепурна Т.М. Німецька мова. Розмовні теми / Худож.-оформлювач І.В. Осипов. – 

Харків: Фоліо, 2004. – 318 с. 

8. 400 прислів'їв та приказок, семантично подібних в українській, латинській, 

англійській, німецькій, французькій мовах: Навчальний посібник / Укладачі: Жовківський 

А.М., Жовківська Г.А., Івасютин Т.Д., Романова Т.О. – Чернівці: Рута, 2001. – 96 с. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(англійська мова) 

252 год. (7 кредитів)  

Мета курсу ―Англійська мова‖ полягає у оволодінні студентами чотирьох 

основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та вміння висловлюватися 

англійською мовою на середньому рівні. 

 На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в 

студентів уміння вільно й грамотно висловлюватися англійською мовою, вести діалог на 

задані теми та опрацьовувати історичні джерела англійською мовою. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“МІСЦЯ ТА ЇХНІ ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ДОМАШНЯ ПОБУТОВА 

ТЕХНІКА. УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ ПРИРОДИ.” 

 

НЕ 1.1. Географічні риси 

Розуміти особливості вживання майбутнього часу (will). Навчитись робити загальні 

припущення щодо майбутнього. Вміти визначати та описувати географічні особливості 

улюблених місць на карті. 

НЕ 1.2.  Домашня побутова техніка 

Розуміти  особливості вживання прислівників too, too much/many, enough. 

Орієнтуватись у лексиці, пов‘язаній із побутовими приладами.  

НЕ 1.3.  Опис улюбленого місця природи 

Розуміти правила вживання like. Знати новий лексичний матеріал. Вміти  

описувати своє улюблене місце природи. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“ЗОВНІШНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ. ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ПОРАНЕННЯ. 

ВІДНОСИНИ. УЛЮБЛЕНІ КНИГИ.” 

 

НЕ 2.1.  Зовнішність та особистість 

Розуміти особливості вживання умовного способу, герундійних та інфінітивних 

конструкцій. Вміти описувати зовнішність та характер. 

НЕ 2.2.  Захворювання та поранення 

Розуміти вживання граматичних структур типу in order, to+infinitive, so 

that+subject+verb.  

НЕ 2.4.  Відносини 

Вміти вживати вивчені фразеологізми та лексику  для визначення особистої 

інформації. 

НЕ 2.5.  Улюблені книги 

Вміти вживати вивчені граматичні конструкції та лексику при обговоренні 

улюблених книг. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

“РОБОТА. ЗЛОЧИНИ. ТВАРИНИ І ЗООПАРКИ.” 

 

НЕ 3.1. Робота 



 211 

Вміти відповідати на елементарні питання співбесіди (працевлаштування). 

Розуміти вживання дієслів can, could, be able  

НЕ 3.2.  Злочини 

Розуміти  особливості вживання Past Simple Passive. Орієнтуватись у лексиці, 

пов‘язаній із темою «Злочини». Вміти написати коротку статтю. 

НЕ 3.3.  Тварини і зоопарки 

Розуміти правила вживання countable and uncountable nouns. Знати новий 

лексичний матеріал та фразеологізми. Знати вживання означеного артиклю (the).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Подорож. Канікули. Гроші. Освіта.” 

 

НЕ 4.1. Подорож. Канікули.  

Розуміти вживання Present Perfect Simple з прислівниками just, yet, already. 

Орієнтуватися у Past Perfect Simple. Вміти використовувати новий лексичний та 

граматичний матеріал при написанні твору «The place I have travelled to».  

НЕ 4.2.  Злочини 

Розуміти  особливості вживання Past Simple Passive. Орієнтуватись у лексиці, 

пов‘язаній із темою «Злочини». Вміти написати коротку статтю. 

НЕ 4.3.  Гроші. Освіта.  

Розуміти правила вживання умовного способу (Second Conditional), вміти 

перетворювати пряму мову в непряму. Описувати подібності та відмінності.  

 

Основна література до курсу 

 

4. Mark Foley, Diane Hall Total English. Pre-Intermediate. Students‘ Book. – Pearson 

Education 2005. – 160 p. 

5. Antonia Clare, JJ Wilson Total English. Pre-Intermediate. Workbook. – Pearson 

Education 2005. – 96 p. 
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ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА  

(іспанська) 

252 год., (7 кредитів) 

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською 

мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу 

полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх 

читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і 

відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами. 

Також студенти повинні опанувати системою діалогічних реплік, які дозволять 

йому спілкуватися з носіями мови, вміти складати ситуативні діалоги. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знати основну артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції 

морфології та синтаксису. Лексичний мінімум в обсязі 2500 одиниць активно засвоєної 

лексики, пасивного запасу – 3500 одиниць, 7 часів дійсного стану та 4 часи умовного 

стану, наказовий сопосіб. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Граматика  

Н.Е.1.1. Минулий завершений час. Вживання та опозиція Pretérito Perfecto 

Compuesto і  Pretérito Perfecto Simple 

Утворення простого минулого завершеного часу. Форми неправильни х дієслів. 

Н.Е.1.2 - 1.3Умовний стан для висловлення особистої думки або оцінки. 

Modo Subjuntivo. 

Н.Е.1.4. - Н.Е.1.6 .Умовний стан в підрядних реченнях часу. Прийменники desde, 

hacia, hasta 

Вставні слова та сполучники de modo que, así. Особливість вживання прийменників  

desde, hacia, hasta. 

Н.Е.1.7. Опозиція  Pretérito Perfecto Compuesto і  Pretérito Perfecto Simple. 

Дієслова на -іr  Узгодження часів. 

Вживання  Pretérito Perfecto Compuesto .Утворення дієприкметника минулого часу 

(повторення). 

Н.Е.1.8. Tener que + infinitivo. Числівники від  0 до 12 
Особливості вживання конструкції tener+que+infinitivo. 

Н.Е.1.9. Умовний стан. Potensial Simple (Condicinal). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

Н.Е.2.1. Моя сім’я. Дозвілля 

Яке місце в моєму житті займає родина. Вибираючи подарунок. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.3. Оцінювання будь-якої події 
Де зустрінемось. Основні об‘єкти міста.  

Н.Е.2.4.-2.6. Телефонні розмови 

Позитивне мислення. Стиль життя.  

Н.Е.2.7. Одежа. Кольори 
Якого кольору одежу ти носиш? Яким кольорам надаєш перевагу 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Країнознавчий аспект 

Н.Е.3.1.- Н.Е.3.4. Поезія Іспанії 
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 Хуан Рамон Хіменес. Біографія Хуана Рулфо та його твір «Смерть Хуана 

Пресьядо».  

Н.Е.3.5.- Н.Е.3.7.  Проблеми реклами в Іспанії. 
Наказовий спосіб на прикладах рекламних оголошень. 

Н.Е.3.8- Н.Е.3.9. Особливості щоденного життя в іспаномовних країнах 

Сучасна сім‘я в Іспанії; Види дозвілля. Північна Америка (знайомство з 

культурою). 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Граматика 

Н.Е.4.1.- Н.Е.4.4. Теперішній час умовного стану.  

Утворення теперішнього часу умовного стану неправильних дієслів.  

Н.Е.4.5-4.7. Вживання умовного стану для волевиявлення 

Основні прийменники, що вживаються для введення підрядних речень з 

 

Література 
1. В.В.Шишков, Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова) .Тов.‖ВП 

Логос‖, Київ,2004., 412 с. 

2. A.González Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sánchez Alfaro. Практический курс испанского 

языка. Грамматика. К.: Методика, 1998г., 286 с. 

3. А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное пособие по 

испанскому языку. – М Высшая школа, 2003, 318 с. 

4. Нуждін Г., Комарова А.,75 устных тем по испанскому языку. – 2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2003, 232 с.  

5. Нуждін Г., Кармен М.Естремера, Палома М.Лора-Тамайо – Учебник современного 

испанского языка. – М.: Айрис-пресс, 2007 + 3 касети, 415с. 

6. Нуждин Г., Кипнис М. – Тесты по испанскому языку. – М.: Айрис, 2006, 160 с 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ  

(французька мова) 

154 год. (4 кредити) 

Мета курсу – курс теорії і практики перекладу покликаний виробити у студентів 

уміння віднайти функціональні відповідники, які часто бувають різнорівневі а також 

застосовувати на практичних заняттях лексико-граматичні трансформації. При 

трансформаціях стилістичного плану виникає необхідність звертатися до стилістики. 

Практика перекладу озброює студентів основами знань і умінь практичного плану. 

Практика даної дисципліни дає можливість привести у відповідність дві мовні системи, 

що допомагає досягти того чи іншого ступеня адекватності передачі оригінального тексту. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

застосовувати на практиці основні положення теорії перекладу, способи та засоби 

перекладу а також лексичні та граматичні проблеми перекладу;  використовувати на 

практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та синхронного перекладу; 

перекладати з іноземної  мови на рідну та навпаки у письмовій формі; перекладати тексти 

за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати перекладацьку стратегію 

згідно з видом перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ПЕРЕКЛАД СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ 

ТЕКСТІВ 

НЕ 1.1 Пріоритети перебудови. 

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту. Переклад 

спеціальної лексики, яка виражає „шкоду, збитки‖ та їх похідні, а також вирази зі словом 

„delà‖ і „public‖.    

НЕ 1.2 Ведення переговорів щодо культурного обміну. 

Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. Коментарі до 

тексту, зокрема можливості відтворення спеціальних термінів, що стосуються французької 

кухні. 

НЕ 1.3 Банки. Біржа. 

Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту з урахуванням 

коментарів на ст. 171-173.  

НЕ 1.4 Преса: досягнення і недоліки. 

Формування навиків письмового перекладу фахового тексту з урахуванням 

коментарів на ст. 177-178. Спеціальна лексика періодичних видань та її переклад 

українською мовою. Види і типи газет та журналів та специфіка їх відтворення у 

перекладі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

КУЛЬТУРА ТА ЛІТЕРАТУРА 

НЕ 2.1 Мас медіа: телебачення. 

Вироблення навиків послідовного перекладу фахового тексту з урахуванням 

коментарів на ст. 188-190. Спеціальна лексика, яка стосується мас медіа. Переклад деяких 

термінів, що стосуються аудіо-візуальних ЗМІ. 

НЕ 2.2 Книга на перехресті. 
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Формування навиків перекладу фахового тексту соціокультурного спрямування. 

Шляхи відтворення українською мовою метонімічних назв та перефраз. 

НЕ 2.3 Музей дОрсе   

Шляхи відтворення в перекладі семантичної конкретизації.  

НЕ 2.4 Великий Лувр і його скляна піраміда 

Деякі особливості відтворення так званих „невірних друзів перекладача‖. 

Засвоєння лексики, яка відноситься до особливостей музейного мистецтва. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО РУХУ 

 

НЕ 3.1 Анна Київська – королева Франції (1 частина). 

Відтворення у перекладі закономірних відповідностей та перекладацьких прийомів. 

Відтворення в перекладі стилістичних особливостей оригіналу.   

НЕ 3.2 Анна Київська – королева Франції (2 частина). 

Прийоми відтворення в перекладі семантичних структур оригіналу. Прагматична 

адаптація інтернаціоналізмів. 

НЕ 3.3 Початки християнства. Хрещення Київської Русі. 

Топоніми в оригіналі та їх відтворення в перекладі. Особливі випадки перекладу 

власних назв. 

НЕ 3.4 Характерні особливості французької молоді. 

Гра слів та її відтворення в перекладі. Переклад деяких англіцизмів українською 

мовою. Антична міфологія у перекладі.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НЕ 4.1 ЮНЕСКО (1 частина). 

Особливі випадки відтворення українською мовою абстрактних назв. Статут 

ЮНЕСКО, головні органи ЮНЕСКО. 

НЕ 4.2 ЮНЕСКО (2 частина). 

Непрямі відповідники в перекладі обумовлені контекстом. Штаб-квартира 

ЮНЕСКО в Парижі.  

НЕ 4.3 Рада Європи. 

Лексичні еквіваленти та аналоги, властиві міжнародним організаціям, у перекладі. 

Штаб-квартира Ради Європи у Страсбурзі.  

НЕ 4.4. Рада Європи. Деякі досягнення Ради Європи.   

Відтворення українською мовою деяких сталих зворотів. Вживання артикля у 

деяких зворотах суспільно-політичного характеру.  

Основна література до курсу: 

8. Чередниченко О., Коваль Я. Теорія і практика перекладу. К., 1995. – 319 с. 

9. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. К., 1982. 

10. Ricoeur Paul. Sur la traduction. P., 2004. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ  

(іспанська мова) 

154 год. (4 кредити) 

Мета курсу: виклад інформації з теорії перекладу та тренування певних навичок та 

умінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері міжнародних відносин, які б 

забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії. Основними завданнями курсу є: 

розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах; 

виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах усного 

послідовного і синхронного, а також письмового перекладів з іспанської мови та на 

українську мову. 

Протягом вивчення курсу ―Теорія та практика перекладу‖ у студентів формуються 

професійні уміння та навички перекладу з іспанської мови та на іспанську мову на базі 

отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично поповнювати 

свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї майбутньої 

спеціальності. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні положення теорії 

перекладу, способи та заходи перекладу, а також лексичні та граматичні проблеми 

перекладу, вміти робити необхідні трансформації. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та 

синхроного перекладу; перекладати з іспанської мови на рідну та навпаки у письмовій 

формі; перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати 

перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу. 

. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Н.Е.1.1-Н.Е.1.2.  Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейськими Співтовариствами. 

Переклад тексту з листа. Додавання при перекладі з іспанської мови на українську. 

Н.Е.1.3. Розширення ЄС 

Відповідність часів дієслів дійсного стану при перекладі Вживання означенного 

теперішнього та майбутнього часів в модальному значенні. 

Н.Е.1.4- Н.Е.1.6.  Договір про дружні відносини і співробітництво між 

Україною і республікою Єквадор 
Що таке компенсації при перекладі 

Н.Е.1.7. Минулого літа, коли були оголошені результати … 
Визначення дат в іспанській та українській мовах 

Н.Е.1.8- Н.Е.9.  Угода між урядом України та Урядом Фінляндської Республіки 

та взаємний захист інвестицій 
Переклад сполучень «дієслово quedar+безособові форми дієслова 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Усне мовлення. Аналітичне читання 

Н.Е.2.1. Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Аргентиною 

Перекладацькі модифікації та адекватні переклади уривків текстів. 

Н.Е.2.2.- Н.Е.2.4. Встановлення економічних відносин з Латинською Америкою 

прагне також і Україна 
Нормативні розходження між мовами та переклад складних прийменників на 

іспанську мову Заміни при перекладі: об‘єднання речень 
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Н.Е.2.5.-2.8 Договір між Королівством Іспанія та Гватемальською Республікою 

Переклад на іспанську мову: партнерство, назва політичної партії, вузький, 

місцевий, перспективні та нестандартні форми співробітництва 

Н.Е.2.9. Формула конструктивного партнерства 

 Генералізація при перекладі з української мови на іспанську «Хибні» друзі 

перекладача 

Н.Е.2.10.  Перекладання географічних назв. 

Абревіатури (повторення) 

Література 

 

1. A.González Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sánchez Alfaro. Практический курс испанского 

языка. Грамматика. К.: Методика, 1998г.,-286 с. 

2. Верба Г.Г., Лопес Тапія Ф.Х. Іспанська мова. Підручник для старших курсів 

перекладацьких відділень університетів. Вінниця: «Нова Книга».-368 с. 

3. Гетьман З.О., Орлова І.С. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних 

текстів. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 272 с. 

4. М. Капустова . Бизнес-курс испанского языка. ООО «ИП Логос», Киев,  

5. 2003., - 448 с. 

6. Nueva gramática de la lengua española- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.-  Madrid.- 

1997,- 464 с. 

7. María José Llorens Camp. – Gramática Epañola-Edimat Libros, SA- 1998, -186 с. 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ  

(німецька мова) 

154 години (4 кредити) 

Мета курсу – курс практикуму перекладу покликаний виробити у студентів уміння 

віднайти функціональні відповідники, які часто бувають різнорівневі а також 

застосовувати на практичних заняттях лексико-граматичні трансформації. При 

трансформаціях стилістичного плану виникає необхідність звертатися до стилістики. 

Практика перекладу озброює студентів основами знань і умінь практичного плану. 

Практика даної дисципліни дає можливість привести у відповідність дві мовні системи, 

що допомагає досягти того чи іншого ступеня адекватності передачі оригінального тексту. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

застосовувати на практиці основні положення теорії перекладу, способи та засоби 

перекладу а також лексичні та граматичні проблеми перекладу;  використовувати на 

практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та синхронного перекладу; 

перекладати з іноземної  мови на рідну та навпаки у письмовій формі; перекладати тексти 

за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати перекладацьку стратегію 

згідно з видом перекладу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ Граматика ” 

НЕ 1.1 Kap 1.Kurzmeldungen. Deutsche wählen den Wechsel 

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту.  

НЕ 1.2 Schleswig-Holstein entscheidet über neuen Landtag  

Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 1.3 Partnerschaftliche Teilung der Ministerien in Wien 

Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 

НЕ 1.4 Angela Merkel kandidiert für den CDU-Vorsitz 

Формування навиків синхронного перекладу фахового тексту 

НЕ 1.5 Wahlkommission lehnt Kandidatur Schirinowskijs ab  

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту 

НЕ 1.6 Putin als Russlands Präsident vereidigt 

Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 1.7Buschs und Gores Rivalen setzen auf New Hampshire 

Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 

НЕ 1.8Franzosen dürfen weiter Ämter häufen 

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту 

НЕ 1.9 Falsche Propheten  
Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту.  

НЕ 1.10 Die Beamten: ein überflüssiges oder notwendiges Übel? 
Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 1.11 Dollar aus dem Erzgebirge 
Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 

НЕ 1.12 Tod den Gästen 
Формування навиків синхронного перекладу фахового тексту 

НЕ 1.13 Justizfall des Jahres 
Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту 

НЕ 1.14 Die Erde erwärmt sich schneller als erwartet 
Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 1.15 Nicht einmal Johanniskraut ist völlig harmlos 
Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 
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НЕ 1.16 Teuflisches Ende 
Формування навиків синхронного перекладу фахового тексту 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„ Перекладознавчий аналіз ” 

НЕ 2.1Putin wird auch von der Queen empfangen  

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту.  

НЕ 2.2Chinas Präsident Jiang Zemin beginnt Nahostbesuch 

Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 2.3 EU-Außenminister eröffnen Regierungskonferenz  

Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 

НЕ 2.4 Erste gemeinsame Übung von Nato und WEU 

Формування навиків синхронного перекладу фахового тексту 

НЕ 2.5 Kap II. 1999 über 6 Milliarden Menschen 

Формування навиків послідовного перекладу фахового тексту 

НЕ 2.6 Kurzmeldungen 

Формування навиків компресії та декомпресії фахового тексту. 

НЕ 2.7 Im Urlaub können die Deutschen schnell klagen 

Формування навиків перекладознавчого аналізу фахового тексту 

НЕ 2.8 Gleiche Rechte, aber nicht gleichgezogen 

Формування навиків синхронного перекладу фахового тексту 

 

Основна література 

1. Кравченко А.П. Немецкий язык. Практикум по переводу. Серия ―Учебные пособия‖. – 

Ростов-на-Дону: ―Феникс‖, 2002. – 320 с.  

Додаткова література 

1. Огуй О.Д. Актуальні проблеми німецько-українського перекладу: Навч. посібник. – 

Чернівці: Рута, 2004. – 256 с. 

2. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра Die Europäische Union: gestern, heute, 

morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин Т.Д., Семенко В.В. Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 225 с. 

3. Матеріали з періодичних видань: «День», «Дзеркало Тижня», ―Spiegel‖. 
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 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ 

54 год. (2 кредити) 

 

У сучасному світі поступово відбувається перехід від індустріального типу 

суспільства до постіндустріального - інформаційного суспільства. Складність і 

різноманітність сучасної міжнародної інформації, її джерел, експоненційне зростання 

обсягів самої інформації потребує від фахівців-міжнародників навичок  вибору 

адекватних методик аналізу сучасних міжнародних інформаційних матеріалів і вміння 

самостійно вирішувати інформаційні завдання професійної діяльності. 

Мета викладання дисципліни «Міжнародна інформація» полягає в комплексному 

вивченні основних аспектів та процесів поширення інформації у світі, а також із системою 

її використання. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: визначення системи 

інформації на загальносвітовому рівні, її значення для розвитку політичних процесів; 

розуміти сучасні тенденції та актуальні проблеми міжнародної комунікації та інформації; 

розуміти зміст основних положень права особи на інформацію, використання новітніх 

технологій; навчитися застосовувати здобуті знання на практиці; зміст основних понять 

міжнародної інформації інформація та інформаційно-аналітичного забезпечення, роль 

міжнародної комунікації в системі міжнародних відносин; зміст основних положень 

інформаційної безпеки; зміст зовнішньополітичних комунікацій у міжнародному 

співробтництві, мету діяльності міжнародних організацій у галузі комунікацій; зміст 

основних положень міжнародного інформаційного права, методологію імеджелогії. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

Змістовий модуль № І  

Основи міжнародної інформації 

 

НЕ 1.1 Вступ до курсу «Міжнародна інформація та інформаційно-аналітичне 

забезпечення у МВ»  

Предмет та завдання курсу. Суть та зміст міжнародної інформації та інформаційно-

аналітичного забезпечення.  Предмет поняття і структура міжнародної інформації. 

Джерела міжнародної інформації,  структура  і характеристики  джерел. Інформація як 

глобальна проблема сучасності. Глобалізація комунікації. Концепція глобального 

інформаційного суспільства.  

НЕ 1.2 Теоретико-концептуальні основи функціонування інформаційного 

суспільства. 
Перші спроби визначити поняття «інформаційне суспільство». Причини 

становлення інформаційного суспільства. Етапи становлення інформаційного суспільства. 

Інформаційна парадигма сучасної цивілізації. Вплив доктрини глобальної цивілізації на 

міжнародний розвиток. 

НЕ 1.3 Правові основи міжнародної інформації. 
Система міжнародного інформаційного права. Загальні принципи і спеціальні 

положення. Міжнародні договори і угоди  у галузі міжнародної інформації та комунікації. 

Національне інформаційне законодавство. Захист основних прав і свобод людини у галузі 

комунікації. 

НЕ 1.4 Міжнародна інформація і зовнішня політика. 

Зовнішньополітичні комунікації. Види i способи здійснення зовнішньополітичних 

комунікацій. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики. Діяльність 

МЗС. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльностi дипломатичних установ. 

Торгівельно-економічних місій та інформаційних центрів у країні перебування. 
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НЕ 1.5 Інформаційна політика міжнародних організацій  

Діяльність комітетів ООН у галузі інформуції. Інформаційна практика  

департаментів та місій ООН. Програмні документи ООН про міжнародну комунікацію і 

світовий розвиток. Участь країн-членів в інформаційних програмах. 

НЕ 1.6 Інформаційна політика європейських міжурядових організацій   
Концентрація комунікацій у Європі. Інформаційні аспккти європейських 

інтеграціних процесів. Європейське інформаційне суспільство. Програма Ради Свропи 

інформаційне суспільство – виклик для Європи (1997). Діяльсть PЄ/ЄC у галузі 

комунікації. Участь країн-членів у програмах Ради Європи та ЄС. Інформаційні програми 

європейських міжурядових організацій: основні положення i принципи. Інформаційна 

стратегія ЄС. Вплив нових комунікаційних технологій на розвиток електронного ринку 

інформаційих послуг. Програма залучення країн учасників ЄC у міжнародну, електронну 

торгівлю. 

НЕ 1.7 Міжнародна інформаційна безпека 

Концеція міжнародної інформаційної безпеки. Основні положення i принципи. 

Інформаційна безпека держави. Зовнішні внутрішні інформаційні загрози. Захист 

національного інформаційного простору.  Інформаційні війни в структурі сучасної 

цивілізації. Інформаційно-психологічна війна як форма забезпечення політичного та 

економічного домінування в сучасному світі. Інструментарій  інформаційної війни. 

Інформаційний простір. Інформаційні війни в реальності. Принципи інформаційної війни 

НЕ 1.8 Україна в системі міжнародних інформаційних відносин 

Доктрина розвитку інформаційного суспільства в Україні. Інформаційна політика 

України. Міжнародна діяльність України у сфері інформації та комунікації. 

 

Змістовий модуль № ІІ  

Основи інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин 

 

НЕ. 2.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики 

Види та засоби поширення інформаційної присутності держави в міжнародному 

інформаційному просторі. Інформаційне забезпечення державних візитів. Медіа-

дипломатія i зовнішня політика. Зв'язки зовнішньополітичних відомств із засобами 

масовової комунікації. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої 

політики України. 

НЕ. 2.2 Інформаційно-аналітичні дослідження міжнародних відносин  

Основні поняття i категорії інформаційно-аналітичної діяльності. Інформаціно-

аналітичні центри: класифікаця, структура, методи діяльності. Загальні принципи 

підготовки аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження інформації, 

прогностичні методики прийняття зовнішньополітичних рішень. Види інформаційно-

аналітичних документів. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних 

відомств. 

НЕ. 2.3 «Фабрики думки» 

Національні та міжнародні аналітичні центри. Характеристика та можливості 

інформаційно-аналітичних систем. Види послуг. Доступ до інформації. Огляд 

інформаційних ресурсів національних і міжнародних аналітичних центрів 

НЕ. 2.4 Міжнародні фінансово-економічні інформаційні системи 
Економічні пріоритети інформаційної доби. Гармонія прогресу і європейський 

досвід інформаційної економіки. Нова організація праці і форм зайнятості в 

інформаційному суспільстві 

НЕ. 2.5 Міжнародна іміджева інформація 

Зовнішньополітичні технології PR. Імідж держави у міжнародних інформаційних 

потоках. Особистість i зовнішня політика. Імідж політичного лідера. Види іміджів, 

технологія та засоби ix створення. PR фінансових структур. Імідж фірми. PR у 
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інформаційному рекламному бізнесі. 

НЕ. 2.6 Міжнародна публічна комункація 

 Принципи використання міжнародної трибуни у глобальних міжнародних 

відносинах. Трибуна ООН як форум міжнародної комунікації. Tактика i стратегія 

міжнародної полеміки. Риторична маніфестація влади. Видатні промови політичних 

лідерів i ix вплив на міжнародні відносини.  Основні види промов, принципи ix написания 

та виголошення. 

НЕ. 2.7 Інфоетика  
Інфоетика як категорія міжнародної інформації Основні положення i принципи 

інфоетики у глобальному інформаціному суспільстві. Кодекси професійної етики ЗMI. 

Права, свободи та відповідальність ЗMI: професійні правила та принципи. Маніпулятивна 

пропаганда. інфоетика міжнародних компютерних систем i мереж. Проблемний огляд I, II 

Міжнародних конгресв з інфоетики (іnfoethics -97,98). 

НЕ. 2.8 Модульна контрольна робота 
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ОСНОВИ ГЕОПОЛІТИКИ 

108 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Метою курсу є засвоєння студентами основ 

геополітичної науки. Завданням курсу є розуміння геополітики  не тільки як однієї із 

найважливіших  наукових дисциплін без якої неможливе  реальне розуміння сучасного  

світу, але і як теоретичне джерело практичних геополітичних знань, необхідних 

представникам різноманітних професійних кіл. Цілком очевидним є, що такі знання 

потрібні в першу чергу фахівцям з міжнародних відносин, але все більшою мірою вони 

необхідні і кожному хто живе в демократичному громадянському суспільстві.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні набути належних 

компетенцій, а саме: повинен знати: культурно-психологічні і концептуальні аспекти 

геополітики, геополітичну структуру світу як основний об‘єкт дослідження геополітики. 

Розуміти поняття світового порядку. Оволодіти знаннями про термін ―геопростір‖ і етапи 

формування сучасного геопростору. Знати форми контролю над геопростором. Розуміти 

відмінності у поняттях національних, державних, коаліційних інтересів. Ознайомитись з 

поняттям історичного ―ядра‖ геополітики. Оволодіти знаннями методології геополітичних 

досліджень. Роглянути поняття геополітичного коду, визначальні фактори світового 

розвитку на сучасному етапі. Студент повинен вміти: оцінювати геополітичне становище 

сучасної України в системі Великих просторів світу, визначати співвідношення 

геополітики і процесу утвердження української державності. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

НЕ 1.1.   Вступ. Моделі і процеси  формування геополітичного простору  світу 

Геополітика: проблематика предмету дослідження. Культурно-психологічні і 

концептуальні аспекти геополітики. Геополітична структура світу як основний об‘єкт 

дослідження геополітики. Поняття світового порядку. Термін ―геопростір‖ і етапи 

формування сучасного геопростору. Форми контролю над геопростором. Основні 

категорії і поняття геополітичної думки. Національні, державні, коаліційні інтереси. 

Поняття історичного ―ядра‖ геополітики. Методологія геополітичних досліджень. Поняття 

геополітичного коду. Телурократія і таласократія: геополітичний дуалізм. 

НЕ 1.2. Засновник геополітичних  уявлень: Фрідріх Ратцель 

 Держава як біоорганізм. ―Boden und Volk‖. ―Lebensraum‖ як шлях до „Weltmacht―. 

Сім законів експансії. Тихий океан – місце геополітичного ―Endkampf‖. 

НЕ 1.3. Рудольф Челлен – автор поняття  ―геополітика‖ 

Функціональний вимір потужності держави: геополітика, екополітика, 

демополітика, соціополітика і кратополітика. Складові геополітичної науки: топополітика, 

морфополітика, фізіополітика. Формула могутності держави. Концепція ―Народного 

дому‖ (Folkhemmet). Теорія ―великих держав‖ і просторових факторів. 

НЕ 1.4. Альфред Мехен: концепція ―Морської  Могутності‖ 

Шість критеріїв планетарного статусу  держави. Основні параметри морської сили 

держави. Формула морської могутності: SP=N+MN+NB. Поняття планетарних 

геополітичних структур. Геостратегія ―анаконди‖. 

НЕ 1.5. Хелфорд Макіндер: ―Географічна вісь історії‖ 

 Поняття ―Columbian Age‖. Теорія Heartland ‗a. Бінарність світу: континентальна і 

океанічна півкулі. ―Осьові сфери світу‖ і їх мінливість. Планетарні просторові елементи – 

внутрішній і зовнішній напівмісяць. Формула панування над світом. Поняття ―Lenaland‖. 
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НЕ 1.6. Ніколас Спікмен  – центральність  ―Rimland‖ 

Ревізія Х.Макіндера. Шкала визначення могутності держави. Поняття 

―Серединного‖ океану (Midland Ocean). Формула панування над світом. Н.Спікмен як 

архітектор американської гегемонії. 

НЕ 1.7. Карл Хаусхофер: ―Континентальний блок‖ 

 Поняття ―Великого простору‖. Концепція панрегіоналізму: ―ядро і периферія‖. 

Геостратегічна лінія „Ostorientierung―. Вісь: ―Берлін-Москва-Токіо‖. ―Панідеї‖ і кордони. 

Новий Євразійський Порядок. Компроміс з таласократією. 

НЕ 1.8. Карл Шмітт: ―Бегемот‖  versus ―Левіафан‖ 

Концепція ―Номоса‖ Землі і ―Номоса‖ Моря. Порушення балансу і світовий 

конфлікт. Гіпотеза ―Великих просторів‖. ―Друзі‖ і ―Вороги‖. Поняття  ―Grossraum‖. 

Тотальна війна і фігура ―партизана‖. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

НЕ 2.1. Японські геополітичні моделі першої половини ХХ ст. 

 Кіотська  школа геополітики і принцип  ―Hakko Ichiu‖. Принцип ―Raumordnung‖ 

для Азії. Паназіанська доктрина ―Великої Східно-Азіатської Сфери Спільного 

Процвітання‖ (Іккі Кіта, Танака Гііті, Амау Уджі, Коное Фумімаро, Тодзе Хідекі). Вплив 

геополітичних ідей на зовнішню політику Японії під час Другої Світової війни. 

НЕ 2.2. Особливості французької  класичної геополітичної  думки 

Відаль  де ля Блаш і Ж.Ансель – опоненти експансіонізму і імперіалізму в  

геополітиці. Теорія ―посібілізму‖. ―Позиційний принцип‖. Франція проти Німеччини. 

Взаємопроникнення Землі і Моря. А.Деманжон – розквіт і занепад Європи. Ж.Готтманн – 

принципи іконографії простору. 

НЕ 2.3. Сучасні ревізіоністські  геополітичні теорії і школи 

 Ліберальний інтернаціоналізм і ―Realpolitik‖ у працях І.Боумена. Концепції 

―стратегічного стримування‖ (―динамічне стримування‖ К.Грея, ―теорія доміно‖ , 

―фінляндізації‖ Р.Левенталя). Ідея ―Третього Світу‖ як альтернатива ―Півночі‖. ―Атомна 

дипломатія‖ Г.Алперовиця. Доктрина Соколовського В.Д. ―Два блоки – дві культури‖ 

Д.Майнінга. Поліцентричність і ієрархічність геополітичного устрою світу у теорії 

С.Коена. Концепція ―зіткнення цивілізацій‖ С.Хантігтона. ―Кінець історії‖ Ф.Фукуями. 

Теорії конвергенції. ―Геоекономіка‖ Ж.Атталі. Посткатастрофічний мондіалізм 

К.Санторо. Концепція уніполярного світу А.Страуса. Гіпотеза Й.Галтунга про ―сім 

паралелей однополярного світового простору‖. Аерократія і ефірократія. ―Внутрішня 

геополітика‖ – школа І.Лакоста. ―Електоральна геополітика‖. ―Медіакратія‖ як 

геополітичний фактор. Поняття ―прикладної геополітики‖. Історичні фази геополітики 

П.Галлуа. 

НЕ 2.4. Геополітичні ідеї європейських ―нових правих‖ 

―Європа ста прапорів‖ – Ален де Бенуа. ―Європа від Владивостока до Дубліна‖ – 

Жан Тіріар. ―Думати континентами‖ – Йордіс фон Лохаузен. ―Євразійська Імперія 

Endkampf‖ – Жан Парвулеско. Індійський океан як шлях до світового панування – 

формула Робера Стойкерса. ―Heartland + Іслам‖ = ―порятунок Європи‖ – формула Карло 

Террачано. Євразійство і неоєвразійство як ідеологія російського експансіонізму 

(П.Савіцький, Л.Гумільов, А.Дугін). 

НЕ 2.5. Основи української  геополітичної думки 

Предтечі  геополітичних уявлень Київського періоду. Геополітична думка в 

Україні в XVI – XVII ст. Геополітичні мотиви в навчальних дисциплінах Києво-

Могилянської Академії. Віхи української геополітичної думки XVIII на поч. ХХ ст. 

Кирило-Мефодіївське Братство про територіально-політичний устрій східної Європи. 

Географи як будівничі нації: Степан Рудницький та Володимир Кубійович. ―Призначення 
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України‖ Юрія Липи. Геополітичні ідеї у науковій творчості В.Липинського. 

Геополітична думка Дмитра Донцова. 

НЕ 2.6. Світ у новій конфігурації геополітичних сил 

Визначальні фактори світового розвитку на сучасному  етапі. Гегемонія і баланс 

сили. Фактор глобалізації. Фактор нерівності. Демографічний  імператив. Пошук нової 

ідентичності. Однополюсний світ. Біполярний світ. Багатополюсний світ. Виклики ХХІ 

ст.: століття для Європи, Азії, США, Росії ? Геополітичне становище сучасної України. 

Моделі геополітичного становища і Україна. Україна в системі Великих просторів. 

Геополітика і процес формування української державності. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998.  

2. Болотин Б.М. Международные сопоставления // МЭМО. – 1998. – №11. 

3. Гаджиев К. Введение в геополитику. – М., 1997. 

4. Дашкевич Я. Большая граница Украины. (Этнический барьер или этноконтактная 

зона). – Этноконтактные зоны в европейской части СССР (география, динамика, методы 

изучения). – М., 1989. 

5. Ден В. Учение Рудольфа Челлена о предмете и задачах геополитики// Известия 

Русского географического общества. – 1997. – Т. 129. – Вып. 1; 1997. – Вып. 2. 

6. Жан К., Савона П. Геоэкономика. Господство экономического пространства. М., 

1997.  

7. Липа Ю. Призначення України. – Київ, 1994. 

8. Маккиндер X. Географическая ось истории//Полис. – 1995. – № 4. 

9. Паркер Дж. Преемственность и изменения в геополитической мысли Запада в ХХ 

столетии // Международный журнал социальных наук. – 1993. – № 3. 

10. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. – М., 2001. 

11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций ? // Полис. – 1994. – № 1. 

12. Хаусхофер К. О геополитике. ( Работы разных лет). – М., 2002. 

13. Цымбурский В.Л. Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // 

Вестник Московского университета. Серия «Социально-политические исследования». – 

1999. – №4. 

14. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. – 1992. – № 1. 
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НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

81 год. (2,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Вивчення основних теоретичних положень 

сучасних наукових напрямів у дослідженні природи націй і націоналізму. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні набути належних 

компетенцій, а саме:   ознайомитися з поняттями «нація» та «націоналізм», розкрити 

суть та характерні ознаки цих понять; засвоїти знання основних концепцій і підходів до 

виникнення та розвитку націй і націоналізму; вміти аналізувати та розуміти роль та місце 

нації і націоналістичної ідеології в реаліях сучасного соціально-політичного розвитку 

світу. 

Студент повинен знати: Культурні корені нації і націоналізму. Пам‘ять і забуття у 

національній свідомості. Гомогенізація етнічних субкультур і процес народження нації. 

Форми трансформації етнічної політики в націоналістичну. Сучасні націоналістичні 

конфлікти як свідчення кінця ―ери націоналізму‖. Підходи до вивчення нації і 

націоналізму і їх критику: прімордіалістський, функціональний, описовий. Зміни 

колективної свідомості і націоналістичні ідеї. Зміни політичних інститутів і процес 

формування нації. Стратегії націоналістичної опозиції (сепарація, реформа, уніфікація) і 

різноманітність функцій націоналістичних ідей всередині цих опозицій (координація, 

мобілізація, легітимація). Поняття ―фіктивної етнічності‖. Спільне і відмінне у 

традиційній і національній самобутності. Трансформація усвідомлення кордону як 

критерій націєтворення. Центр – периферія і етнічні кордони в Європі. Економічний 

динамізм розвинених націй як передумова політико-економічного підпорядкування 

недомінуючих етнічних спільнот. Націоналізм: модель культурної автентичності і головна 

умова існування сучасної політичної структури. Постструктуралістську і 

постмодерністську деконструкцію терміну „самобутність‖. ―Етнічний континуалізм‖ і 

поняття ―ethnies‖. Фактори трансформації ―ethnies‖ у нації. Етнічне коріння сучасних 

націй. Етнічна основа національної ідентичності. Націоналізм та культурна ідентичність. 

―Релігія через дзеркало Біблії‖ як основа формування націй у Західній Європі. Зовнішня 

загроза як стимул націєтворення.  

Студент повинен вміти: критично осмислювати сучасні твердження про характер націй і 

націоналізму формування у студентів навиків критичного мислення. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

НЕ 1.1. Вступ . 

 Предмет і завдання курсую Огляд основних джерел, літератури з курсу.  

НЕ 1.2. Бенедикт Андерсон: Нація як уявна спільнота 

Культурні корені нації і націоналізму. Витоки національної свідомості. Креольські 

першовідкривачі. Старі мови, нові моделі. Офіційний націоналізм та імперіалізм. Остання 

хвиля націоналізму в людській історії. Патріотизм і расизм. Перепис, карта, музей. 

Пам‘ять і забуття у національній свідомості. 

НЕ 1.3. Ернст Геллнер: Нація як продукт індустріалізації. 

Моделі сучасності і національний феномен: структура  і культура. Агро-писемне 

суспільство  і його етноплюралізм. Розвинене  індустріальне суспільство і  стандарти 

комунікації. Гомогенізація  етнічних субкультур і процес народження нації. Формула: 

одна культура – одна держава, одна держава – одна культура.  

НЕ 1.4. Мирослав Хрох: Від національних рухів до повністю сформованої                                                                                                

нації: процес будівництва націй в Європі. 
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Нація і громадянське суспільство. Чотири типи національних рухів. Роль 

соціальної мобільності  і комунікації у формуванні нації. Етнолінгвістичні вимоги і 

проблеми зниження національного статусу. Роль національно забарвлених соціальних 

конфліктів у сучасних умовах. 

НЕ 1.5. Ерік Хобсбаум: Нація як інтелектуальний винахід. 

Сучасність  національного феномену. Диференціація  націоналізму і принципу 

етнічної належності. Форми трансформації етнічної політики в націоналістичну. Сучасні 

націоналістичні конфлікти як свідчення кінця ―ери націоналізму‖. 

НЕ 1.6. Джон Бройї: Націоналізм і політична модернізація. 

Підходи до вивчення нації і націоналізму і їх критика: прімордіалістський, 

функціональний, описовий. Зміни колективної свідомості і націоналістичні ідеї. Зміни 

політичних інститутів і процес формування нації. Стратегії націоналістичної опозиції 

(сепарація, реформа, уніфікація) і різноманітність функцій націоналістичних ідей 

всередині цих опозицій (координація, мобілізація, легітимація) 

НЕ 1.7. Парта Чаттерджі: ―Уявленість Уявлених Спільнот‖. 

Критика концепції  Б.Андерсона. Колоніалізм і творення  ―сучасної‖ національної 

культури. Суверенність нації до колоніалізації. ―Національні зони‖ духовної сфери: 

приклад Бенгалії. Сучасні проекти націоналістичної сучасності і опір таким 

стандартизованим проектам. 

НЕ 1.8. Етьєн Балібар: Нація – віртуальна спільнота. 

Нація як проект самоусвідомлення у часі. ―Нації без етнічної основи‖. Поняття 

―фіктивної етнічності‖. Функціональна інституційність нації. Уявна спільнота як 

соціальна реальність. Віртуальний тип націєтворення. 

НЕ 1.9. Празенджіт Дуара: Історізація національної самобутності. 

Критика теорій Е.Геллнера і Б.Андерсона. Спільне і відмінне у традиційній і національній 

самобутності. Приклад Китаю як конвергенції схем політичної спільності. Етнічний 

самоопис, культурні вартості еліти. Трансформація усвідомлення кордону як критерій 

націєтворення.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

НЕ 2.1. Уоффе Остергард: Селянський менталітет, національна самобутність 

і політична культура: приклад Данії. 

Історичне коріння  датської національної самобутності. Творчість Людвіга 

Холдберга  і Н. Ф. Грундтвіга як фактор утвердження  ―датськості‖. Земля, село, Бог, 

народ – вираз уявлення про національну самобутність. ―Датськість‖ як продукт еволюції 

датського села та інтелектуальних проектів націєтворення. Датська національна 

самобутність як ліберально-анархістська модель політичної культури. 

НЕ 2.2. Том Нейрн: Шотландія і Європа 

Центр – периферія  і етнічні кордони в Європі. Економічний динамізм розвинених 

націй  як передумова політико-економічного підпорядкування недомінуючих етнічних 

спільнот. Романтичний націоналізм  Шотландії     ХІХ ст і  провал проекту шотландської 

незалежності. Націоналізм: модель культурної автентичності і головна умова існування 

сучасної політичної структури. Критика інтернаціоналізму. Сучасний світовий політичний 

процес як націоналістичний всесвіт. 

НЕ 2.3. Стюарт Холл: Етнічність: самобутність і відмінність. 

Постструктуралістська і постмодерністська деконструкція  терміну самобутність. 

Невизначеність поняття самобутності як основи для  творення нових форм солідарності у  

суспільстві. Негативна ідентифікація  ―іншого‖ як сучасний дискурс національної 

самобутності: приклад Британії. ―Тетчеризм‖ (нова форма політичного авторитаризму), 
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імперська пам‘ять, постімперські антагонізми у сучасній Великобританії як вірулентний 

проект британської нації. 

НЕ 2.4. Пол Гілрой: Соціокультурний феномен раси і нації. 

Критика неомарксистського  модернізму. Поняття расизму як етнічного  

абсолютизму. Африканська культура Британії як автономна форма ―расового кордону‖, 

―територіалізованої‖ Британської нації. Раса як культурний різновид маргіналізовано 

проекту нації. 

НЕ 2.5. Кетрін Вердері: Quo vadis,  Нації і Націоналізм? 

Нація і націоналізм: проблематика термінології. Основа поняття  самобутності. 

Різноманітність символіки  нації. Нація і ―соціальні оператори‖. Нація як символ 

легітимності у політиці. Розпад національної держави і життєздатність нації. 

НЕ 2.6. Сільвія Уолбі: Стать, Нація і Націоналізм. 

Національні проекти і роль жіноцтва. Форми  гендерних стосунків і націоналізм. 

Критичний період формування держави  і цикли реструктуризації. Жіноцтво, мілітаризм, 

націоналізм. Межі гендерних стосунків. Жіноцтво, нація і Європа. Феменізм, націоналізм і 

вестернізація. 

НЕ 2.7. Ю. Хабермас, М. Манн, Д. Хелд: По той бік нації. 

Європейська національна  держава: досягнення, межі, минуле і  майбутнє 

суверенітету і громадянства. Нації-держави в Європі і на інших континентах: 

різноманітність форм, розвиток, континуальність. Фактори занепаду Держави-Нації. 

НЕ 2.8. Е. Сміт, Хастінгс А.: Критика модерністських теорій. 

―Етнічний континуалізм‖ і поняття ―ethnies‖. Фактори трансформації ―ethnies‖ у 

нації. Етнічне коріння сучасних націй. Етнічна основа національної ідентичності. 

Націоналізм та культурна ідентичність. Націоналізм та культурна ідентичність. Термін 

―мультинаціоналізм‖. Мовний фактор у формуванні нації. ―Релігія через дзеркало Біблії‖ 

як основа формування націй у Західній Європі. Зовнішня загроза як стимул націєтворення. 

№ 8, № 9, № 20,   

 

Основна література до курсу: 

 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення 

націоналізму. – Київ: ―Критика‖, 2001. – 271с. 

2. Сміт.Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – 224с. 

3. Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: 

процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. – М: Праксис, 2002. – 

СС.121-145. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ВЕЛИКОЇ СІМКИ 
(54 год., 1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Сучасний світ характеризується кардинальним 

перерозподілом центрів впливу у контексті формування так званого багатополюсного світу. 

Багатогранність, різноманітність і глибина такого процесу потребує від фахівців-міжнародників 

безпомилково розбиратися у всіх перепиттях і особливостях цього процесу. Курс «Особливості 

зовнішньої політики країн Великої сімки» дозволяє прослідкувати, дати оцінку і зрозуміти весь 

спектр взаємовідносин найвпливовіших країн світу у їх міжнародній активності. 

Варто зауважити, що незважаючи на значний інтерес до даної проблематики, нові 

методики аналізу проблематики зовнішньої політики країн Великої сімки (вісімки) не 

систематизовані достатнім чином. Ось чому дана програма курсу повинна заповнити цю 

прогалину. Метою та завданнями дисципліни «Особливості зовнішньої політики країн Великої 

сімки» є ознайомити студентів із чисельними аспектами зовнішньополітичної діяльності 

провідних країн світу, а саме: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади і 

Російської Федерації. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні оволодіти знаннями з особливостей 

формування системи міжнародних відносин на сучасному етапі, характерних особливостей 

структурної композиції Великої сімки (вісімки), характерних рис взаємодії найвпливовіших 

світових країн, зовнішньополітичної діяльності США у форматі Великої сімки (вісімки), 

специфічних рис зовнішньої політики Японії у контексті діяльності Великої сімки (вісімки), 

особливостей зовнішньополітичної діяльності ЄС і країн-учасниць ЄС у контексті зовнішньої 

політики країн Великої сімки (вісімки), головних рис міжнародної діяльності Російської Федерації 

у форматі Великої сімки (вісімки), головних викликів зовнішньополітичної діяльності Великої 

сімки (вісімки), Зовнішньої політики Канади у форматі діяльності Великої сімки (вісімки), 

зовнішньої політики Німеччини у форматі діяльності Великої сімки (вісімки), зовнішньої політики 

Великої Британії у форматі діяльності Великої сімки (вісімки), зовнішньої політики Франції у 

форматі діяльності Великої сімки (вісімки), зовнішньої політики Італії у форматі діяльності 

Великої сімки (вісімки), а також перспектив розвитку і діяльності цієї ініціативи. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

МОДУЛЬ №1.  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 

НЕ 1.1. Особливості формування системи міжнародних відносин на сучасному етапі 

Розвиток системи міжнародних відносин на європейському континенті і у світі у кінці 

1990-х рр. – початку ХХІ століття. Формування однополярного світу і з‘ясування головних 

пріоритетів провідних держав світу на світовій арені. Проблема глобальної безпеки і головних 

викликів для світового порядку. 

НЕ 1.2. Характерні особливості структурної композиції Великої сімки (вісімки) 

Формування ініціативи щодо організації Великої сімки (вісімки). Прийняття рішень і 

перші ініціативи організації. Практика проведення самітів та їх рішення. 

НЕ 1.3. Характерні риси взаємодії найвпливовіших світових країн 

Особливості взаємодії найвпливовіших країн у регіональній і світовій політиці. 

Перспективи взаємодії зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності найвпливовіших 

країн світу. Формування системи взаємовідносин між цими країнами на початку ХХІ століття. 

НЕ 1.4. Головні виклики зовнішньополітичної діяльності Великої сімки (вісімки). 

Проблема тероризму і екстремізму у політиці Великої сімки (вісімки). Проблема 

енергетичної безпеки у політиці організації. Проблематика країн «осі зла» у політиці Великої 

сімки.  

НЕ 1.5. Зовнішня політика Канади у форматі діяльності Великої сімки (вісімки). 

Особливості геополітичного, політичного і економічного положення Канади у світовій 

політиці.   

Специфічні риси зовнішньої політики Канади у форматі діяльності організації. 
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НЕ 1.6. Зовнішня політика Німеччини у форматі діяльності Великої сімки (вісімки). 

Особливості геополітичного, політичного і економічного положення Німеччини у світовій 

політиці.   

Специфічні риси зовнішньої політики Німеччини у форматі діяльності організації. 

 

 
МОДУЛЬ №2. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ВЕЛИКОЇ СІМКИ У 

РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

НЕ 2.1. Зовнішньополітична діяльність США у форматі Великої сімки (вісімки) 

Геополітичні, політичні, економічні і культурні інтереси США в світі. Спектр інтересів 

США на євразійському континенті. Головні виклики і загрози для інтересів США у світі.  

НЕ 2.2. Специфічні риси зовнішньої політики Японії у контексті діяльності Великої 

сімки (вісімки). 

Основні характерні особливості Японії. Зовнішньополітична діяльність Японії в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. Зовнішньополітична діяльність Японії із забезпечення своїх 

економічних інтересів.  

НЕ 2.3. Особливості зовнішньополітичної діяльності ЄС і країн-учасниць ЄС у 

контексті зовнішньої політики країн ―Великої сімки (вісімки)‖. 

Характерні риси зовнішньої політики країн Європейського Союзу. Головні виклики для 

зовнішньополітичної діяльності ЄС. 

НЕ 2.4. Головні риси міжнародної діяльності Російської Федерації у форматі ―Великої 

сімки (вісімки)‖.  

Особливості міжнародної діяльності Російської Федерації у глобальній перспективі. 

Сутність зовнішньополітичної діяльності Росії у контексті головних ініціатив організації. Інтереси 

Росії у світовій і європейській політиці. 

НЕ 2.5. Зовнішня політика Великої Британії у форматі діяльності Великої сімки 

(вісімки). 

Особливості геополітичного, політичного і економічного положення Великої Британії у 

світовій політиці. Специфічні риси зовнішньої політики Великої Британії у форматі діяльності 

організації. 

НЕ 2.6. Зовнішня політика Франції у форматі діяльності Великої сімки (вісімки). 

Особливості геополітичного, політичного і економічного положення Франції у світовій 

політиці.   

Специфічні риси зовнішньої політики Франції у форматі діяльності організації. 

НЕ 2.7. Зовнішня політика Італії у форматі діяльності Великої сімки (вісімки). 

Особливості геополітичного, політичного і економічного положення Італії у світовій 

політиці.   

Специфічні риси зовнішньої політики Італії у форматі діяльності організації. 

 

Основна література до курсу 

1. Алесеева Т. Россия в пространстве глобального восприятия // Международные процессы. – 

2007. – Т.5, №2(14). 

2. Байков Н., Гринкевич Р. Внешняя политика Франции после прихода к власти Николя Саркози 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №6. 

3. Батюк В. Российско-американские отношения после "восьмерки" в Глениглсе // 

Международная жизнь. – 2005.- №9. 

4. Бергстен Ф., Бриттен Л., Волкер П.и др. «Большая восьмерка»: возрождение лидерства // 

Россия в глобальной политике. – 2003. – Т.1, №2. – С.165-193. 
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КСВС «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК» 

81 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. В умовах розбудови української державності, 

становлення громадянського суспільства та правової держави важливого значення 

набуває формування і поглиблення у громадян, особливо молоді – майбутніх державних 

службовців та фахівців всіх рівнів, – знань з міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики. 

Дисципліна «Економічна діяльність та глобальний ринок» має на меті висвітлення 

теоретичних та практичних аспектів розвитку світового ринку, вивчення економічних і 

політичних аспектів міжнародної торгівлі та інвестицій. 

В умовах постійної зміни економічної кон‘юнктури світу потрібно добре 

проаналізувати і засвоїти теоретичну базу світового ринкового господарства. Основними 

завданням спецкурсу є вивчення особливостей теорій меркантилізму, абсолютних переваг 

Адама Сміта, Відносних переваг Девіза Рікардо, традиційних теорій міжнародної торгівлі, 

моделі Гекшера-Оліна. Крім цього, потрібно опанувати питання недосконалої конкуренції 

в міжнародній торгівлі, регулювання міжнародної торгівлі, стратегічної торгівлі та 

промислової політики. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати:  

 загальні тенденції господарського розвитку світу 

 основні наукові теорії міжнародної торгівлі 

 сучасні методи кількісного та якісного аналізу 

уміти: 

 пояснювати, як і чому відрізняються між собою країни 

 давати повний огляд економічних і політичних аспектів міжнародної торгівлі та 

інвестицій 

 моделювати економічні процеси 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

«Теоретичні засади економічної діяльності на глобальному ринку» 

 

НЕ 1.1. Вступ до дисципліни «Економічна діяльність та глобальний ринок» 

Об‘єкт і предмет дисципліни «Економічна діяльність та глобальний ринок». 

Основні дослідження в сфері глобального ринку. Характеристика літератури до курсу. 

НЕ 1.2. Класичні теорії міжнародної торгівлі 

Теорія меркантилізму, як перша спроба наукового осмислення торгових процесів. 

Теорія абсолютних переваг Адама Сміта. Теорія відносних переваг Девіда Рікардо та її 

вплив на формування торговельної стратегії провідних економік світу. 

НЕ 1.3. Теоретичні досягнення в сфері міжнародної торгівлі у ХХ столітті 

Підходи до аналізу міжнародної торгівлі Гекшера-Оліна. Економія масштабу та 

міжнародна торгівля. Недосконала конкуренція або торгівля, що ґрунтується на 

диференціації продукції. Модель внутрішньогалузевої торгівлі. Торгівля, що ґрунтується 

на динамічних технологічних розбіжностях – модель життєвого циклу продукції.  

НЕ 1.4. Розвиток забезпечення міжнародної торгівлі в ХХ – ХХІ століттях 
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Вплив транспортних витрат, екологічних стандартів на міжнародну торгівлю. 

Регулювання міжнародної торгівлі. Стратегічна торгівля та промислова політика. 

Розвиток Світової Організації Торгівлі (СОТ). 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

«Глобальний рух капіталу, робочої сили та технологій» 

 

НЕ 2.1. Глобальний рух капіталу 

Зміст, фактори та структура міжнародного руху капіталу. Теорії прямих іноземних 

інвестицій. Транснаціональні альянси. Міжнародний рух позичкового капіталу. Світовий 

ринок позичкових капіталів. 

НЕ 2.2. Міжнародний рух робочої сили 

Причини міжнародної міграції робочої сили. Соціально-економічні наслідки 

міграції робочої сили. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. 

Регулювання міжнародної міграції робочої сили. Розвиток міжнародної міграції робочої 

сили в Укараїні. 

НЕ 2.3. Міжнародна передача технологій 

Міжнародна передача технологій: поняття та економічна роль у міжнародній 

економіці. Теоретичні основи аналізу міжнародної передачі технологій. Міжнародний 

ринок технологій. Форми міжнародної передачі технологій. Економічна оцінка 

міжнародної передачі технологій. Міжнародне технічне сприйняття та регулювання 

міжнародної передачі технологій. Україна в системі міжнародної передачі технологій. 

 

Основна література до курсу: 

5. Внешнеэкономическая деятельность / Под ред. Макогона Ю. В. - Донецк: КП 

«Регион», 1998.-292 с. 

6. Гіл Чарлз Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку. К.: Основи, 2001. – 831 с. 

7. Дзюб люк О.В. Валютна політика: Підручник. К.: Знання, 2007. – 420 с. 

8. Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 

727 с. (основна) 

9. Міжнародна економіка: Підручник \ А.П.Румянцев, Г.Н.Климко. – 3-тє вид.,  

10. перероб. і доп. – К.: Знання, 2006.  479 с. 

11. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 496 с. 
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КСВС «ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІВДЕННО-КАВКАЗЬКИХ І ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКИХ ДЕРЖАВ» 

(81 год., 2 кр.) 

 

Мета викладання дисципліни: Курс дозволяє прослідкувати, дати оцінку і 

зрозуміти особливості розвитку політики південнокавказьких та центральноазіатських 

держав. Варто зауважити, що незважаючи на значний інтерес до даної проблематики, нові 

методики аналізу проблематики зовнішньої і внутрішньої політики цих країн не 

систематизовані достатнім чином. Ось чому дана програма курсу повинна заповнити цю 

прогалину.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіти 

знаннями з поняття і сутності регіону Південного Кавказу і Центральної Азії; досвіду 

історичного розвитку і  географічного положення регіону Південного Кавказу і 

Центральної Азії; впливу геополітичного і ресурсного факторів на зовнішню політику 

країн Південного Кавказу і Центральної Азії; впливу релігійного, національного і 

людського факторів на зовнішню політику держав Південного Кавказу і Центральної Азії; 

конфліктного і військового потенціалів у зовнішній політиці країн Південного Кавказу і 

Центральної Азії; реалізації військово-політичних і економічних інтеграційних об‘єднань 

країн Південного Кавказу і Центральної Азії; фактору зовнішньополітичної присутності 

США у регіоні Південного Кавказу і Центральної Азії; фактору російської 

зовнішньополітичної присутності у зовнішній політиці країн регіону; фактору присутності 

провідних світових гравців у зовнішній політиці країн регіону; особливостям зовнішньої 

політики Грузії, Азербайджану і Вірменії; особливостям зовнішньої політики 

центральноазіатських держав колишнього СРСР; особливостям зовнішньої політики 

Афганістану і Пакистану; особливостями зовнішньої політики Ірану;  перспективами 

демократизації у регіоні Південного Кавказу і Центральної Азії; особливостями 

субрегіональної інтеграції на просторі Південного Кавказу і Центральної Азії; питанням 

вирішення заморожених конфліктів на просторі Південного Кавказу і Центральної Азії.  
 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН  

ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

 

НЕ 1.1. Поняття і сутність регіону Південного Кавказу і Центральної Азії 

Поняття і сутність регіону Південного Кавказу. Поняття і сутність регіону Центральної 

Азії.  

НЕ 1.2. Досвід історичного розвитку і географічного положення регіону Південного 

Кавказу і Центральної Азії 

Досвід історичного розвитку регіону Південного Кавказу. Досвід історичного розвитку 

регіону Центральної Азії. Особливості географічного положення Південного Кавказу. Особливості 

географічного положення Центральної Азії.  

НЕ 1.3. Вплив геополітичного і ресурсного факторів на внутрішню і зовнішню 

політику країн Південного Кавказу і Центральної Азії 

Вплив геополітичного фактору на зовнішню політику країн Південного Кавказу. Вплив 

геополітичного фактору на зовнішню політику країн Центральної Азії. Вплив ресурсного актору 

на зовнішню політику країн Південного Кавказу. Вплив ресурсного актору на зовнішню політику 

країн Центральної Азії. 

НЕ 1.4. Вплив релігійного, національного і людського факторів на внутрішню і 

зовнішню політику держав Південного Кавказу і Центральної Азії 

Вплив релігійного, національного і людського факторів на зовнішню політику держав 

Південного Кавказу. Вплив релігійного, національного і людського факторів на зовнішню 

політику держав Центральної Азії.  

НЕ 1.5. Конфліктний і військовий потенціал у внутрішній і зовнішній політиці країн 
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Південного Кавказу і Центральної Азії 
Конфліктний і військовий потенціал у зовнішній політиці країн Південного Кавказу. 

Конфліктний і військовий потенціал у зовнішній політиці країн Центральної Азії.  

НЕ 1.6. Фактор присутності провідних світових гравців у внутрішній і зовнішній 

політиці країн регіону. 

Фактор присутності ШОС у зовнішній політиці країн регіону. Фактор присутності НАТО у 

зовнішній політиці країн регіону. Фактор присутності ЄС у зовнішній політиці країн регіону. 

Фактор присутності СНД у зовнішній політиці країн регіону. Фактор присутності Китаю у 

зовнішній політиці країн регіону. 

НЕ 1.7. Фактор зовнішньополітичної присутності США у регіоні Південного Кавказу і 

Центральної Азії 
Фактор зовнішньополітичної присутності США у регіоні Південного Кавказу. Фактор 

зовнішньополітичної присутності США у регіоні Центральної Азії. 

НЕ 1.8. Фактор російської зовнішньополітичної присутності у зовнішній політиці 

країн регіону 

Фактор російської зовнішньополітичної присутності у зовнішній політиці країн 

Південного Кавказу.  

Фактор російської зовнішньополітичної присутності у зовнішній політиці країн 

Центральної Азії.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

 

НЕ 2.1. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Грузії, Азербайджану і 

Вірменії. 

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Грузії. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Азербайджану. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Вірменії.  

НЕ 2.2. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Центральноазіатських 

держав колишнього СРСР.    

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Казахстану. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Узбекистану. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Таджикистану. 

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Киргизстану. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Туркменістану.  

НЕ 2.3. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Афганістану і Пакистану.  

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Афганістану. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Пакистану. 

НЕ 2.4. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Ірану.   

Характерні риси внутрішньої і зовнішньої політики Ірану. Зовнішньополітична увага за 

внутрішньою і зовнішньою політикою Ірану.  

НЕ 2.5. Перспективи демократизації у регіоні Південного Кавказу і Центральної Азії. 

Перспективи демократизації у регіоні Південного Кавказу. 

Перспективи демократизації у регіоні Центральної Азії.  

НЕ 2.6. Особливості субрегіональної інтеграції на просторі Південного Кавказу і 

Центральної Азії 

Особливості субрегіональної інтеграції на просторі Південного Кавказу.  

Особливості субрегіональної інтеграції на просторі Центральної Азії.  

НЕ 2.7. Реалізація військово-політичних і економічних інтеграційних об’єднань країн 

Південного Кавказу і Центральної Азії 

Участь країн Південного Кавказу в реалізації військово-політичних і економічних 

інтеграційних об‘єднань. Участь країн Центральної Азії в реалізації військово-політичних і 

економічних інтеграційних об‘єднань. 

НЕ № 2.8. Питання вирішення заморожених конфліктів на просторі Південного 

Кавказу і Центральної Азії 

Питання вирішення заморожених конфліктів на просторі Південного Кавказу.  

Питання вирішення заморожених конфліктів на просторі Центральної Азії. 
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КСВС «ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН 

РЕГІОНУ «ШИРОКОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ» 

(81 год., 2 кр.) 

 

Мета викладання дисципліни: формування загального і конкретного розуміння у 

студентів про особливості внутрішньої і зовнішньої політики країн регіону «широкого 

Близького Сходу», розкриття теоретичного фундаменту міжнародної діяльності провідних 

країн широкого близькосхідного регіону, факторів зовнішнього і внутрішнього 

походження на політику держав регіону, ознайомлення студентів із новітніми методами 

навчального процесу. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: бути 

обізнаним із особливостей географічного розміщення, історичного розвитку і релігійної 

орієнтації країн широкого Близького Сходу; конфліктного і військового потенціалу у 

регіоні; терористичної і екстремістської діяльності; ресурсного, продовольчого і 

людського потенціалу регіону; особливостей політичної і економічної інтеграції; 

особливостей військово-політичного і соціально-економічного розвитку регіону; 

характерних рис зовнішнього втручання у політику країн регіону; впливу глобалізації на 

процеси, що відбуваються у регіоні широкого Близького Сходу; впливу міграційних 

процесів на політику у регіоні; мирного процесу в арабо-ізраїльському протистоянні; 

екологічних і соціальних особливостей у регіоні; прав людини і гендерної проблематики; 

внутрішньої і зовнішньої політики Ізраїлю, внутрішньої і зовнішньої політики Ірану; 

внутрішньої і зовнішньої політики Туреччини; внутрішньої і зовнішньої політики Єгипту; 

внутрішньої і зовнішньої політики Іраку; внутрішньої і зовнішньої політики Королівства 

Саудівська Аравія; внутрішньої і зовнішньої політики Пакистану; внутрішньої і 

зовнішньої політики Сирії; внутрішньої і зовнішньої політики Афганістану; внутрішньої і 

зовнішньої політики Йорданії і Лівану; внутрішньої і зовнішньої політики країн 

«нафтових карликів» у регіоні Близького Сходу; внутрішньої і зовнішньої політики країн 

Магрібу; внутрішньої і зовнішньої політики країн Північно-Східної Африки; внутрішньої  

зовнішньої політики країн півдня Аравійського півострова. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЩО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЛІТИКУ КРАЇН РЕГІОНУ 
НЕ 1.1. Особливості географічного розміщення,  історичного розвитку і релігійної 

орієнтації країн широкого Близького Сходу. 

Характерні риси географічного розміщення країн регіону. Особливості історичного розвитку 

країн широкого Близького Сходу. Особливі риси релігійної орієнтації широкого Близького Сходу.  

НЕ 1.2. Конфліктний і військовий потенціал у регіоні широкого Близького Сходу.  

Особливості конфліктної ситуації у регіоні широкого Близького Сходу. Збройні сили країн 

регіону. 

Військовий потенціал країн регіону. Військові протиріччя між країнами регіону. 

НЕ 1.3. Терористична і екстремістська діяльність у регіоні широкого Близького 

Сходу. 

Тероризм як фундаментальний феномен у політичному житті країн широкого 

Близького Сходу. Явище політичного екстремізму у політичній діяльності країн регіону. 

Особливості боротьби з тероризмом і екстремізмом. 
НЕ 1.4.  Ресурсний, продовольчий і людський потенціал регіону широкого Близького 

Сходу. 

Нафта як головний ресурсний чинник країн регіону. Природний потенціал країн широкого 

Близького Сходу. Продовольчий потенціал країн регіону. Людський ресурс країн регіону. 
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НЕ 1.5. Особливості політичної і економічної інтеграції країн широкого 

Близького Сходу. 
Політична інтеграція країн регіону. Економічна інтеграція країн регіону. 

НЕ 1.6. Особливості військово-політичного і соціально-економічного розвитку 

регіону.  

Політичний розвиток країн широкого Близького Сходу упродовж 1990-х рр. на 

початку ХХ століття. Феномен демократизації політичного режиму. Економічний 

розвиток країн регіону. 

НЕ 1.7. Характерні риси зовнішнього втручання у політику країн широкого 

Близького Сходу. 

Головні зовнішньополітичні актори, що впливають на політику країн широкого 

Близького Сходу. Головні зовнішньополітичні виклики для країн широкого Близького 

Сходу. Демократизація як головний фактор зовнішньої присутності провідних держав у 

регіоні. 
НЕ 1.8. Вплив глобалізації на процеси, що відбуваються у регіоні широкого Близького 

Сходу. 

Місце країн регіону у глобальних політичних, економічних, соціальних і культурних 

процесах. Політичний режим країн широкого Близького Сходу в умовах глобалізації. 

Соціальні процеси у середовищі регіону широкого Близького Сходу в умовах глобалізації. 
НЕ 1.9. Вплив міграційних процесів на політику у регіоні широкого Близького Сходу. 

Міграція населення з країн регіону широкого Близького Сходу. Роль діаспорних 

спільнот у політиці країн світу.  
НЕ 1.10. Мирний процес в арабо-ізраїльському протистоянні. 

Розвиток протистояння між Ізраїлем і Палестиною в історичній перспективі. 

Боротьба палестинського народу за незалежність. Мирний процес у арабо-ізраїльському 

протистоянні.   
НЕ 1.11. Екологічні і соціальні особливості у регіоні широкого Близького і Середнього 

Сходу. 

Проблема глобального потепління для регіону широкого Близького Сходу. Проблема 

ресурсної нестачі для країн регіону. Демографічні особливості у регіоні широкого 

Близького Сходу.  
НЕ 1.12. Права людини і гендерна проблематика у регіоні широкого Близького Сходу. 

Права людини у країнах широкого Близького Сходу. Гендерна проблематика у 

країнах широкого Близького Сходу. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН РЕГІОНУ 

 

НЕ 2.1. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Ізраїлю. 

Характерні риси внутрішньої політики Ізраїлю. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Ізраїлю. 

Арабо - ізраїльське  протистояння. Діяльність Палестинської автономії. 

НЕ 2.2. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Ісламської Республіки 

Іран у регіоні Близького і Середнього Сходу. 

Характерні риси внутрішньої політики Ірану. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Ірану. 

Конфліктний потенціал навколо Ірану.  

НЕ 2.3. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Туреччини на 

Близькому Сході. 

Характерні риси внутрішньої політики Туреччини. Особливості 

зовнішньополітичної діяльності Туреччини. Курдська проблема у політиці Туреччини. 

Європейські амбіції Туреччини. Американсько-турецьке співробітництво. 
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НЕ 2.4. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Арабської Республіки 

Єгипет. 

Характерні риси внутрішньої політики Єгипту. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Єгипту. 

Єгипет у взаємовідносинах між США і Ізраїлем. 

НЕ 2.5. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Іраку. 

Характерні риси внутрішньої політики Іраку. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Іраку. 

Особливості участі США у політиці Іраку. 

НЕ 2.6. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Королівства Саудівська 

Аравія. 

Характерні риси внутрішньої політики Саудівської Аравії. Особливості 

зовнішньополітичної діяльності Саудівської Аравії. Нафтовий компонент політики 

Саудівської Аравії. 

НЕ 2.7. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Пакистану. 

Характерні риси внутрішньої політики Пакистану. Особливості 

зовнішньополітичної діяльності Пакистану. 

НЕ 2.8. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Сирії. 

Характерні риси внутрішньої політики Сирії. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Сирії. 

НЕ 2.9. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Афганістану. 

Характерні риси внутрішньої політики Афганістану. Особливості 

зовнішньополітичної діяльності Афганістану. 

НЕ 2.10. Особливості  внутрішньої і зовнішньої політики Йорданії і Лівану.  

Характерні риси внутрішньої політики Йорданії. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Йорданії. 

Характерні риси внутрішньої політики Лівану. Особливості зовнішньополітичної 

діяльності Лівану. 

НЕ 2.11. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики країн «нафтових 

карликів» у регіоні широкого Близького Сходу. 

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Бахрейну. Особливості 

внутрішньої і зовнішньої політики Кувейт. Особливості внутрішньої і зовнішньої 

політики Об‘єднані Арабські Емірати. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики 

Дубай. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Катар 

НЕ 2.12. Внутрішня і зовнішня політика країн Магрібу.  

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Алжиру. Особливості внутрішньої 

і зовнішньої політики Марокко. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Лівії. 

Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Мавританії. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Туніс. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Західна 

Африка. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Малі. 

НЕ 2.13. Особливості внутрішньої  зовнішньої політики країн Північно-Східної 

Африки.   
Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Судану. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Сомалі. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Ефіопії. Особливості 

внутрішньої і зовнішньої політики Еритрея. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики 

Джібуті. 

НЕ 2.14. Особливості внутрішньої  зовнішньої політики країн Півдня 

аравійського півострова.   
Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Ємену. Особливості внутрішньої і 

зовнішньої політики Оману. 

 

Основна література до курсу: 



 239 

1. Аль-Амри Саид Сальман. Ближний Восток: проблемы безопасности и перспективы 

региональной экономической интеграции // Ближний Восток и современность. Сборник 

статей. – 2001. - №10. – С.3-18. 

2. Ас-Саид М. Импорт продовольствия и его роль в удовлетворении внутренних 

потребностей в продуктах питания в странах Северной Африки // Востоковедный 

сборник. – 2004. - №6. – С.39-46. 

3. Ахмед А. Страны Северной Африки и проблема продовольственной безопасности // 

Ближний Восток и современность. Сборник статей. – 2004. - №24. – С.133-141. 

4. Брагин М. США. Под знаком Ирака. // Международная жизнь. – 2007. - №1-2. 

5. Брутенц К. Иракский "поход" президента Буша: предварительные итоги // 

Международная жизнь. – 2006. - №12.  

6. Данилов-Данильян В. Глобальный дефицит пресной воды // Международная жизнь. – 

2008. - №8-9. 

7. Демурин Д. О том, как 100 лет назад Россия и Англия делили сферы влияния в Персии, 

Афганистане и на Тибете. // Международная жизнь. – 2007. - №10. 

8. Карпентер Т. Избегая ловушки, или почему США должны покинуть Ирак // 

Международная жизнь. – 2007. - №6. 

9. Касаев Э. Багдадские "ловушки" для российского нефтяного бизнеса // 

Международная жизнь. – 2007. - №10. 

10. Касаев Э. "Шок и трепет" иракской нефтяной политики // Международная жизнь. – 

2006. - №12. 
 

 



 240 

КСВС «ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИЙ 

ПЕРІОД (1991-2007 РР.» 

81 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Оскільки Російська Федерація є найбільшим і 

одним з найважливіших сусідів України, розвиток відносин стратегічного партнерства з 

нею посідає важливе, ключове місце в системі пріоритетів української зовнішньої 

політики поруч з реалізацією курсу на інтеграцію з ЄС. Випливає це не тільки з 

геополітичного розташування України (хоча, передусім з нього),  але також і з вікової 

спадщини політичних, економічних і культурних зв‘язків між цими країнами, з традиції 

співіснування в рамках однієї держави (спочатку Російської імперії, згодом СРСР). 
Необхідність викладання студентам предмету полягає в тому, щоб розкрити суть і зміст 

стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією, показати етапи 

становлення і розвитку українсько-російських відносин в різних сферах державного 

функціонування. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

Засвоїти основні принципи і критерії відносин стратегічного партнерства між 

Україною та Росією; знати характеристику основних етапів їх розвитку, їх особливості та 

наслідки для обох країн; оволодіти знаннями про характерні особливості, тенденції та 

перспективи українсько-російських міждержавних відносин. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулям: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ННЕЕ  11..11..  ВВссттуупп  

Актуальність вивчення українсько-російських міждержавних відносин. Особливий 

характер відносин між Україною та Росією. Становлення та розвиток стратегічного 

партнерства між обома державами. Особливості геополітичного розташування обох країн 

та необхідність тісної співпраці між ними. 

ННЕЕ  11..22..  Особливості геополітичного положення та зовнішньої політики 

України та Російської Федерації 

Геополітичні аспекти становлення незалежної України. Особливості 

геополітичного статусу України та необхідність їх урахування в українській геополітичній 

доктрині. Багатовекторність української геостратегії. Національні інтереси сучасної 

України та їх геополітичні аспекти. Україна в геополітичній стратегії Росії. Магістральні 

вектори російської зовнішньої політики. Головні тенденції сучасної російської 

геостратегії. Сценарії геополітичного розвитку Росії. Протистояння Росії-Євразії та США. 

Особливості геополітичного розташування Росії.  

ННЕЕ  11..33.. Становлення і розвиток українсько-російських стосунків протягом 90-х 

років ХХ ст. 
Встановлення повноцінних дипломатичних відносин між обома державами. 

Договір про подальший розвиток міждержавних стосунків України і Росії  в 1992 році. 

Договір про Основні засади відносин між Російською Федерацією та Українською PCP. 

Домовленості щодо рівного поділу Чорноморського Флоту і його тимчасового 

розташування в Севастополі. Роль Криму в російській історії. Криза в українсько-

російських відносинах. Статус "міста російської слави" — Севастополя. Питання про 

Чорноморський флот. „Війна декретів" щодо ЧМФ. 

ННЕЕ  11..44.. Становлення стратегічного партнерства у взаємовідносинах обох країн 
Підготовка та робота над Договором про дружбу, співпрацю і партнерство. 

Підписання Договору. Договір, як головний нормативно-правовий документ двосторонніх 

відносин. Базові угоди щодо Чорноморського флоту, які забезпечували правові засади 
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тимчасового перебування ЧФ РФ на території України. Політичний діалог на найвищому 

рівні. Регулярні зустрічі президентів і політичної еліти держав, які сприяли поглибленню 

співпраці. Робота над багатолітньою економічною угодою. Лібералізація режиму вільної 

торгівлі, сприяння розвитку співробітництва, співпраця митних і прикордонних служб, 

спільна участь в приватизації та інвестиційних проектах  відповідно до національного 

законодавства і т.д. 

ННЕЕ  11..55..  УУккррааїїннссььккоо--ррооссііййссььккіі  ввііддннооссииннии  ннаа  ппооччааттккуу  ннооввооггоо  ссттооллііттттяя  

Особливості і проблеми українсько-російських відносин на початку нового століття. 

Новий етап українсько-російського стратегічного партнерства, який  розпочався з обранням 

президентом Росії В. Путіна. Вплив політики Путіна на стосунки Росії з Україною. 

Покращення двосторонніх стосунків в 2000-2002 роках, рік Росії в Україні і рік України в 

Росії. Погіршення двосторонніх відносин з 2003 р. Проблема Тузли. Президентські вибори в 

Україні і позиція Росії. Українсько-російські відносини після 2005 року. Проблема 

енергетичного постачання і політичного тиску, газова війна. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

ННЕЕ  22..11.. Економічний аспект українсько-російського стратегічного партнерства 

Нормативно-правова база українсько-російських економічних стосунків. Становлення 

та функціонування спільних органів економічного співробітництва Основні сфери експорту 

та імпорту між обома державами. Співпраця в контексті енергетичної безпеки. Торговельне 

співробітництво і частка Росії у зовнішній торгівлі України. Етапи у взаємній торгівлі між 

Росією та Україною. Сфера інвестицій. Структура російських інвестицій. Проблеми  і 

перспективи економічних відносин між державами. 

ННЕЕ  22..22.. Українсько-російські взаємовідносини в культурній сфері 
Нормативно-правова база та інтенсивність контактів між двома країнами в області 

культури і освіти. Розвиток освітніх контактів між обома країнами, зв‘язки між вищими 

навчальними закладами України та Росії. Роль національних меншин в обох державах. 

Міжурядова Угоду про співробітництво у галузі культури, науки й освіти. Створення 

Змішаної українсько-російської комісії зі співробітництва в галузі освіти і науки. 

Проголошення 2002 року Роком України у Росії, а 2003 року – Роком Росії в Україні. Мета 

нової гуманітарної політики Росії щодо України. 

ННЕЕ  22..33.. Українсько-російська співпраця  в геополітичній сфері 
Стратегічні геополітичні інтереси у відносинах між Україною та Росією. Прагнення 

Росії не допустити, щоб співпраця України з НАТО вийшла за межі теперішнього 

―Партнерства заради Миру‖ і щоб на Україні зростали політичні впливи США. 

Зацікавлення Росії в утриманні бази в Севастополі, ключової на Чорному морі. Значення 

газо- і нафтопроводів, які через українську територію йдуть до країн Центральної і 

Західної Європи. ―Російське питання‖. Зацікавлення Росії ситуацією росіян і інших  

пострадянських державах. Незалежність як основний інтерес України. Прагнення 

отримати енергетичну незалежність від Росії. Утримання російського транзиту через 

українську територію (як важливого джерела доходів і важливого політичного чинника). 

Експорт до Росії товарів. Російський ринок, як шанс для України на економічне зростання. 

Запобігання ситуації, в якій економічна і політична перевага Росії перетворилася б на 

політичну залежність  

ННЕЕ  22..44.. Проблеми та перспективи українсько-російських  стосунків на сучасному 

етапі 
Виняткове місце Росії у переліку зовнішньополітичних пріоритетів України і 

особливий характер українсько-російського партнерства. Важливість стосунків України з 

Росією у різних сферах державного існування, зокрема енергетичній, економічній, 

військово-політичній тощо. Значення українсько-російських відносин як важливого 

чиннику стабільності та безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи та всього 
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євразійського континенту. Проблема історичної пам‘яті в стосунках обох держав. 

Проблема візового режиму та прикордонних стосунків. Проблема доставки енергоносіїв, 

економічного та політичного тиску в стосунках між обома державами. 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Аппатов С. Українсько-російські відносини через призму євроатлантизму // Віче. – 

2006. - №4. – С. 10-17. 

2. Бондаренко М.Р. Становлення українсько-російських відносин.  – Харків, „Ранок‖, 

2000. – 326 с.  

3. Головко В. Не тільки клубок проблем, але й простір можливостей. Українсько-

російські відносини: методологія, історія та євроінтеграція // Політика і час. – 2002. - № 

10. – С. 66-74. 

4. Головко В. Простір можливостей українсько-російських відносин  // Політика і час. 

– 2002. – №10 – С.3 -7. 

5. Дергачов О. 15 років взаємовигідного партнерства // Політика і час. – 2007. - №3. – 

С.9-15. 

6. Дзюба І. Україна і Росія // Наука і суспільство. – 1998. - №7. – с.10-14. 

7. Колосов В. Україна і Росія :  двосторонні відносини  //  Політична думка. -  1998. - 

№ 2. – С. 167-185. 

8. Король А.  Українсько-російські відносини в структурі СНД // Розбудова держави. 

– 2006. - № 11. – С. 25-36. 

9. Макар Ю.,  Мельничук І. Російсько-українські відносини на сучасному етапі: 

основні тенденції розвитку // Питання історії нового та новітнього часу. – В. 4, Ч. 2. – 

Чернівці, 1995. – с.132-140. 

10. Україна – Росія: Проблеми економічної взаємодії. Монографія / За ред. 

Пирожкова С. І, Губського Б. В., Сухорукова А. І. – К., НІУРВ, 2000. – 256 с. 
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КСВС «РОЗШИРЕННЯ ЄС: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, НАСЛІДКИ» 

81 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни. Видатні досягнення Європейського Союзу в 

економічній, політичній, правовій, соціальній і культурній сферах викликають природне 

захоплення тими можливостями, які надають міждержавна інтеграція та інтеграційні 

процеси взагалі. Бажання увійти до Європейської спільноти продемонстрували навіть 

народи, які лише нещодавно здобули або відновили свою державність і для яких 

незалежність і повнота суверенітету, примат зверхності внутрішнього права над 

наднаціональним, а також незалежність у визначенні зовнішньої та внутрішньополітичної 

стратегії, мали б бути приорітетними цінностями. Їх не бентежить навіть те, що 

Європейський Союз давно вийшов за рамки економічного співтовариства і набуває рис 

політичної наддержавної конструкції. 

В результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 

повинні знати історію, цілі створення та функціонування організації; діяльність основних 

органів ЄС; вміти аналізувати політику ЄС протягом його розширення та об‘єктивно 

оцінювати перспективу розширення організації.  

Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності та використовувати на 

практиці аналітичних досліджень, розробляти моделі  розвитку міжнародних відносин для 

дослідження конкретних міжнародних ситуацій. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями 

 

Змістовий модуль 1 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В 50-60 РР. ХХ СТ. 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Механізм функціонування Європейського союзу. 

Історія і цілі створення ЄС. Основні органи ЄС. Україна та ЄС.  

НЕ 1.2. ЄС як організація європейської економічної і політичної інтеграції. 

Засади створення Європейського Союзу. Значення організації ЄС як найвищого 

ступеня європейської економічної і політичної інтеграції. 

НЕ 1.3. Передумови європейської інтеграції (кінець 40 -х рр. ХХ ст.) 

 Історичні передумови та рушійні сили інтеграційних процесів у Західній Європі.   

НЕ 1.4. Початок європейської інтеграції (середина 50 - х рр. ХХ ст.) 

Початок Європейської інтеграції: створення Європейського співтовариства вугілля 

і сталі. Військово-політична та економічна інтеграція в Європі в середині 50 рр. ХХ ст. 

 НЕ 1.5. Поглиблення інтеграційних процесів у європі (кінець 50 – 60 рр. Хх ст.) 

Формування спільного ринку в Європі. Утворення основних інститутів 

Європейських Співтовариств. 

НЕ 1.6. Політичне співробітництва в європейському співтоваристві. 

Розвиток основних інститутів Європейських Співтовариств. Розвиток політичного 

співробітництва в Європейському співтоваристві. Гаазький саміт і його рішення. 

НЕ 1.7. Проблема розширення європейського співтовариства (друга половина 

50- х  рр. ХХ ст.) 

Пошуки альтернатив європейським співтовариствам. Боротьба Великобританії за 

вступ у інтеграційні структури Європи 

НЕ 1.8. Проблема розширення європейського співтовариства (60-ті  рр. ХХ ст.) 

Гаазький саміт і перше розширення Європейського співтовариства. 
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Змістовий модуль 2 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В ІІ ПОЛОВИНІ 80-Х - НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 

НЕ 2.1. Проблеми європейської інтеграції в середині 80-х років ХХ ст. 
Характер та тенденції інтеграційних процесів у Європі. 

НЕ 2.2. Перспективи європейської інтеграції в середині 80-х років ХХ ст. 
 Вступ Іспанії та Португалії до Європейського економічного співтовариства та його 

наслідки. Прийняття Єдиного Європейського акту та його значення. 

НЕ 2.3. Поглиблення інтеграційних процесів у Європі у ІІ половині 80-х років ХХ ст. 

Розвиток спільних політик та досягнення Європейського Співтовариства  в 1985-1992 рр. 

НЕ 2.4. Поглиблення інтеграційних процесів у Європі у ІІ половині 80-х років ХХ ст. 

Проблеми й шляхи формування Єдиного Європейського простору без кордонів. 

Перспективи європейського будівництва в умовах геополітичних змін кінця 80-х – 

початку 90-х років ХХ ст. 

НЕ 2.5. Новий етап європейської інтеграції (початок 90-х років ХХ ст.) 
Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу. 

НЕ 2.6. Європейської інтеграції (початок 90-х років ХХ ст.) 
Розширення Європейського Союзу та його значення. 

НЕ 2.7. Розширення Європейського Союзу на початку ХХІ ст.. 

Політика розширення на Схід. Вступ нових держав до ЄС.  

НЕ 2.8. Сучасний стан ЄС та перспективи розширення.  
Сучасний стан розвитку Європейського Союзу. Подальше розширення ЄС та перспективи.  

 

 

Основна література до курсу 

 

6. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. – К.: КІС, 2006. – 300 с. 

7. Дайкен Д. Дедалі міцніший союз. / Пер. з англійської. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с. 

8. Європейська інтеграція: крок за кроком / Уклад. Д. Корбут. – К.: Фонд "Європа 

ХХI", 2001. – 216 с. 

9. Європейський Союз: словник-довідник / Ред. М.Марченко. – К.: КІС, 2005. – 142 с. 

10. Казімір Р. Історія Європейської Інтеграції. Від декларації Шумана до розширення 

на Схід./ Переклад: Андрейко І., Максимук А. – Перемишль.: Парламент Молоді, 2003. – 

http://www.europe.org.ua/projects/ pro/html/history/index.html. 

http://www.europe.org.ua/projects/pro/html/history/index.html
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КСВС «УКРАЇНЦІ ТА УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

(81 год., 2 кр.) 

Мета викладання дисципліни: формування необхідних знань у студентів про 

аспекти життя і розвитку української зарубіжної громади є необхідним для розуміння 

сучасної політики Української держави щодо зарубіжних українців. На це спрямований 

курс «Українці та українська ідентичність у сучасному світі». Курс надає можливість 

ознайомитися із багаточисельними аспектами розвитку української зарубіжної громади.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: бути 

обізнаним із зарубіжного українства як суспільного феномену; української діаспори в 

державній етнополітиці та дипломатичній практиці України; українців у Російській 

Федерації; української спільноти у Казахстані; української громади у Молдові; українців в 

країнах Центральної Азії; українців у країнах Кавказу; українців у Білорусі; української 

спільноти у Балтійських державах; української спільноти у Румунії; українців в Угорщині, 

Словацькій та Чеській республіках; української громади у Польщі; українців у країнах 

Західних Балкан; української спільноти у кранах Північної, Західної та Південної Європи; 

українців у США; українців у Канаді; української спільноти у Латинській Америці.    

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

«УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ» 

 

НЕ 1.1. Зарубіжне українство як суспільний феномен. 

Поняття «українська діаспора» та «зарубіжне українство». Джерела та основні 

етапи формування українських громад за кордоном. Чисельність і географія розміщення 

українців у світі.  

НЕ 1.2. Українська діаспора в державній етнополітиці та дипломатичній 

практиці України.  

Зарубіжне українство як пріоритет державної етнополітики та напрямок зовнішньої 

політики України. Нормативно-правова база співробітництва України з зарубіж5ним 

українством. 

 НЕ 1.3. Українці у Російській Федерації. 

Чисельність і регіони розселення українців у Росії. Політико-правовий статус 

української громади. Національно-культурне життя. 

НЕ 1.4. Українська спільнота у Казахстані. 

Джерела походження та чисельність українців в Казахстані. Політичні та 

соціально-економічні позиції українців. Національно-культурне життя.  

НЕ 1.5.  Українська громада у Молдові. 

Чисельність і соціальна стратифікація української громади Молдови. Українці у 

Придністров‘ї. Розвиток національно-культурного життя. 

НЕ 1.6.  Українці в країнах Центральної Азії. 

Чисельність української громади в Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та 

Туркменістані. Особливості національно-культурного життя. 

НЕ 1.7.  Українці в країнах Кавказу. 

Чисельність української громади в Азербайджані, Вірменії, Грузії. Особливості 

національно-культурного життя. 

НЕ 1.8.  Українці в Білорусі. 

Чисельність української громади у Білорусі. Особливості національно-культурного 

життя. 

НЕ 1.9.  Українська спільнота в Балтійських державах. 

Українська громада в етнічній структурі Балтійських держав. Особливості 

національно-культурного життя. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

«УКРАЇНСЬКА СВІТОВА ГРОМАДА» 

 

НЕ 2.1.  Українська спільнота в Румунії.  

Чисельність та регіони компактного проживання українців у Румунії. Особливості 

національно-культурного життя. 

НЕ 2.2.  Українці в Угорщині, Словацькій та Чеській республіках. 

Політико-правове положення українців. Особливості національно-культурного 

життя в Угорщині, Словацькій і Чеській Республіках. 

 НЕ 2.3.  Українська громада у Польщі. 

Формування та етапи державної політики щодо українців у Польщі. Особливості 

національно-культурного життя. 

НЕ 2.4.  Українці у країнах Західних Балкан. 

Чисельність української громади у Сербії, Хорватії, Македонії, Словенії, Боснії та 

Герцеговині. Особливості національно-культурного життя. 

НЕ 2.5.  Українська спільнота у кранах Північної, Західної та Південної Європи. 

Джерела формування та чисельність української спільноти у Північній, Західній та 

Південній Європі. Особливості національно-культурного життя. 

НЕ 2.6.  Українці в США.  

Роль і місце етнічних українців у полі етнічній структурі США. Джерела та основні 

етапи формування української спільноти. Особливості національно-культурного життя. 

НЕ 2.7.  Українці в Канаді.  

Роль і місце етнічних українців у полі етнічній структурі Канади. Джерела та 

основні етапи формування української спільноти. Особливості національно-культурного 

життя. 

НЕ 2.8.  Українська спільнота в Латинській Америці.    

Основні етапи формування української спільноти в Латинській Америці. 

Особливості національно-культурного життя. 

  

  

Основна література до курсу: 

1. Моцок В., Макар В., Попик С. українці та українська ідентичність у сучасному світі. – 

Чернівці: Прут, 2005. – 400 с.  

2. Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. – Київ: Видавничий дім 

«Альтернативи», 1999.   
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КСВС «ДИПЛОМАТІЯ КРАЇН «ВЕЛИКОЇ ТРІЙКИ» ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ: АНАЛІТИКА, РІШЕННЯ, НАСЛІДКИ» 

81 год. (2 кредита) 

 

В умовах розбудови української державності, становлення громадянського 

суспільства та правової держави надзвичайно важливого значення набуває формування у 

студентів – майбутніх державних службовців громідсько-політичної позиції, поглиблення 

професійних навичок і знань міжнародних відносин. Тому на факультеті історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича визнано необхідним викладати для студентів спеціальності 

„країнознавство‖ курс ―Дипломатія країн «великої трійки» періоду Другої світової війни: 

аналітика, рішення, наслідки‖, метою вивчення якого є формування політичного 

світогляду, розширення і поглиблення знань студентів з історії дипломатії і міжнародних 

відносин. 

Основними завданням дисципліни є:  

1. Засвоєння та розширення студентами знань основних періодів історії Другої 

світової війни і відносин великих держав та їх хронологію; механізмів прийняття рішень 

та угод між країнами «великої трійки»; діяльності визначних постатей періоду. 

2. Розвиток компетенцій студентів: аналізувати історичні процеси, події, факти; 

користуватися джерелами та довідковими матеріалами; брати участь в дискусіях та 

обгрунтовувати власні погляди; розвивати самостійні та творчі навики підходу до 

проблем історичного минулого та реального сьогодення. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ДИПЛОМАТІЯ КРАЇН «ВЕЛИКОЇ ТРІЙКИ» В 1939-1943 РР.: ВІД 

ПРОТИСТОЯННЯ ДО СОЮЗУ. 

 

НЕ 1.1: Вступ до курсу «Дипломатія країн «великої трійки» періоду Другої 

світової війни: аналітика, рішення, наслідки».  

Актуальність та загальна концепція курсу. Дипломатія як інструмент зовнішньої 

політики. Предмет і завдання курсу. Джерельна база та стан наукової розробки проблеми. 

НЕ 1.2: Дипломатія провідних країн світу напередодні другої світової війни.  

Радянсько-англо-французькі переговори та зрив спроб створення європейської 

системи безпеки в 1939 р. Радянсько-німецький договір та його наслідки . 

НЕ 1.3: Відносини Великобританії, США та СРСР наприкінці 1939-1941р.  
Міжнародна політика на початковому етапі Другої світової війни. Формування 

англо-американського союзу і закон про Ленд-ліз. Відносини СРСР з Англією. Відносини 

СРСР з США . 

НЕ 1.4: Напад Німеччини на СРСР та утворення антигітлерівської коаліції.  

Реакція США та Великобританії на напад Німеччини на СРСР. Англо-радянська 

угода від 12 липня 1941 р. та питання про другий фронт. Американо-радянські відносини 

та візит Г. Гопкінса в Москву. Атлантична хартія і декларація СРСР від 24 вересня 1941 р. 

Московська конференція 1941 р. Переговори міністра закордонних справ Великобританії 

А. Ідена в Москві. Питання про відкриття другого фронту в 1941 р. 

НЕ 1.5: Міжсоюзницькі відносини СРСР, Англії та США в 1942-1943 р.  

Розгром німецьких військ під Москвою та його міжнародно-політичне значення. 

Вашингтонська конференція глав урядів США та Англії. Декларація об‘єднаних націй. 

Радянсько-англійський союзний договір від 26 травня 1942.р. Радянсько-американська 

угода від 11 червня 1942 р. Питання про відкриття ІІ фронту в 1942 р. Американо-

англійська висадка в Північній Африці та її значення. 
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Перемога червоної армії під Сталінградом та її наслідки .Конференція США та 

Великобританії в Касабланці. Питання про відкриття ІІ фронту в 1943 рр.  

Англо-американська конференція в Квебеці. Проблеми звільнення Франції, 

Чехословаччини, Польщі, Югославії та Албаніі в дипломатії «Великої трійки». 

НЕ 1.6: Конференція «Великої Трійки» в Тегерані.  

Підготовка до Тегеранської конференції. Московська конференція міністрів 

іноземних справ: мета, переговори, рішення. 

Перебіг конференції в Тегерані. Питання про відкриття другого фронту. Домовленість про 

участь СРСР у війні проти Японії. Повоєнний устрій Німеччини та польське питання в 

дипломатії «Великої трійки». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ДИПЛОМАТІЯ «ВЕЛИКОЇ ТРІЙКИ» В 1944-1945 РР.: СПІВПРАЦЯ ТА 

БОРОТЬБА. 

НЕ 2.1: Дипломатія країн «Великої трійки» в період визволення країн Східної , 

Південно-Східної та Північної Європи.  

Угоди про перемир‘я з Румунією, Болгарією, Угорщиною та Фінляндією: 

дипломатична підготовка, укладення, наслідки. 

Міжсоюзницька дипломатія та звільнення Польщі Чехословаччини Югославії 

Албанії та Північної Норвегії.  

НЕ 2.2: Зовнішньополітичні аспекти відкриття другого фронту в Європі та 

операцій американо-англійських військ на інших театрах війни в 1944 р.  

Європейська стратегія США та Англії напередодні відкриття 2-го фронту в 

Північній Франції. Вплив відкриття другого фронту на стосунки між союзниками. 

Звільнена Франція у міжсоюзницькій дипломатії. 

Квебекська конференція і висадка англійських військ в Греції. Дипломатія союзних 

держав у Італії після її капітуляції. Далекосхідна дипломатія США та Великобританії. 

НЕ 2.3: Кримська конференція.  

Підготовка Ялтинської конференції. Нарада Рузвельта та Черчілля на Мальті. 

Відкриття конференції в Криму. Узгодження планів завершення війни. Питання про 

ставлення до переможеної Німеччини. Питання про створення міжнародної організації 

безпеки. Польське та Югославське питання. Декларація про звільнену Європу. Рішення 

конференції з далекосхідних питань. Міжнародно-політичне значення конференції в 

Криму. 

НЕ 2.4: Міжсоюзницькі відносини в період завершення війни в Європі та 

створення ООН.  

Дипломатія Німеччини в 1945 р. та її капітуляція. Політика та дипломатія 

союзників у Європі після розгрому Німеччини. Початок роботи контрольного механізму 

чотирьох держав. Конференція в Сан-Франциско. Створення ООН. 

НЕ 2.5: Потсдамська конференція.  

Підготовка до Потсдамської конференції та її відкриття. Створення ради міністрів 

іноземних справ. Переговори і рішення конференції по Німеччині та Польщі, угода про 

заключення мирних договорів і допуск країн в ООН. Поява «ядерного фактору» в 

міжнародних відносинах. Потсдамська декларація про Японію. Підсумки та значення 

конференції. 

НЕ 2.6: Дипломатія країн великої трійки з далекосхідних питань в період 

завершення війни та капітуляції Японії.  

Політика та плани СРСР, США та Англії відносно Японії. Дипломатичні маневри 

Японії в 1945 р. та реакція на них. Вступ СРСР у війну з Японією. Капітуляція Японії. 

Радянсько-китайський союзний договір 14 серпня 1945 р. 

Підсумки дипломатичної діяльності «Великої трійки». 
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Основна література до курсу: 

1. Буллок А. Гитлер Сталин: Жизнь и власть: Сравнительное жизнеописание: В 2 Т. – 

Смоленск: Русич, 1994. – Т.1. – 528 с.; Т.2. -672 с. 

2. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Шарля де Голля, К. Хзлла, У. 

Леги, Д.Эйзенхаузра. – М., 1990. 

3. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 2006. – 

1464 с. 

4. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1999. – 

903 с. 

5. Иванов Р.Ф. Сталин и союзники: 1941-1945 гг. – Смоленск: Русич, 2000. – 592 с. 

6. Кочкин Н.В. Англо-советский союзный договор 1942 года и начало «холодной войны» 

// Вопросы истории. – 2000. – № 1. 

7. Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии 1941-1942. – М., 

1997. 

8. Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. – М., 1995. 

9. Системная история международных отношений в четырех томах: 1918-1991. / Под ред 

А.Д. Богатурова. – М., 2000. – Том первый. События 1918-1945; Том второй. Документы 

1910-1940-х годов. 

10. Уткин А.И. Черчилль. – М., 1997. 
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КСВС «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ МІЖЛЮДСЬКІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ 

СТОСУНКИ» 

81 год. (2 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: по той бік океану живе більше мільйона людей, які 

з упевненістю можуть називати себе українцями. Життя їх батьків складалося не легко, 

вони заробляли собі на хліб важкою працею. У тому, що Канада зараз є однією з 

найрозвинутіших країн світу є чимала заслуга саме українського люду. Тому не дивно, що 

до Канади в нашому суспільстві існує перманентний інтерес. Розкрити особливості 

українсько-канадських відносин і є мета цього курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: 
розширити знання студентів про Країну кленового листка; висвітлити основні віхи 

українсько-канадських стосунків; дати студентам уяву про перспективи взаємин Києва і 

Оттави; встановити, які міжлюдські (культурні, гуманітарні) зв‘язки існують між цими 

двома народами і який їх стан.  

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАНАДУ» 

 

НЕ 1.1. Вступ 

Загальні положення. Структура курсу, його мета і задачі. Огляд джерел та 

літератури. 

НЕ 1.2. Історія Канади. Географія, економіка, демографія Канадської Федерації 

Канада до початку епохи Великих географічних відкриттів. Аборигенне населення 

країни. Основні язикові групи. Рівень соціально-економічного розвитку індійського 

суспільства до початку європейської колонізації Північноамериканського континенту. 

Контакти "Старого" і Нового світла в доколумбову епоху. Особливості канадської 

економіки, її сильні і слабкі сторони, регіональні диспропорції в економічному розвитку. 

"Свіжа" імміграція. Якісні і кількісні зміни в складі іммігрантів. Канада і 

північноамериканська інтеграція: угода про вільну торгівлю зі США і створення НАФТА. 

НЕ 1.3. Форма держави в Канаді 

Осносвні риси державного життя Канади. Її державний устрій. Історичні умови 

формування державного устрою Канади. Форма державного правління Канади, історія 

формування. Сучасний політичний режим Канади. 

НЕ 1.4. Сучасне суспільне життя в Канаді 

Громадські організації Канади. Політичні партії в Канаді. Міжнародні організачії. 

Діяльність фондів, транснаціональних корпорацій. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«УКРАЇНЦІ В КАНАДІ» 

 

 

НЕ 2.1. Канадська культура та місце українців в ній 

Культура Канади та її місце в світовій культурі. Українці в культурному житті 

Країни кленового листка. Українська культура на провінційному рівні. 

НЕ 2.2. Історія української імміграції в Канаду. Чотири хвилі імміграції 
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Початок імміграції в Канаду. Причини української імміграції в Канаду. Перші 

поселенці та їхня доля. Імміграція між двома світовими війнами. Повоєнна імміграція. 

Четверта хвиля імміграції, її причини та наслідки. 

НЕ 2.3. Боротьба українських канадців за українську державність (1945-1991 

рр.) 

Внесок канадських українців у здобуття Україною незалежності. Роль діаспори у 

формуванні образу українства за кордоном. Видатні діячі української культури в Канаді. 

НЕ 2.4. Сучасні українсько-канадські відносини 

Визнання Канадою України як незалежної держави. Перші кроки у двосторонніх 

відносинах. Динаміка розвитку відносин між Києвом та Оттавою. Сучасні українсько-

канадські відносини. Роль канадської громади під час помаранчевої революції. 

НЕ 2.5. Перспективи розвитку українсько-канадських відносин 

Спроба аналізу перспективи українсько-канадських взаємин. Можливі шляхи 

співпраці в економічній, гуманітарній, екологічній сферах. Перспектива співпраці в 

рамках Північноатлантичного альянсу. 

 

 

Основна література до курсу: 

 

1. Історія української еміграції. – К., 1997. – 520с. 

2. Прокоп Д. Українці в західній Канаді. – Едмонтон, 1988. – 548с. 

3. The Ukrainian Pioneers in Alberta. – Edmonton, 1970. – 384p. 

4. Jennie Dutchak-Zayachkowski. Mamornitz. Revisited. – Ottawa, 1997. – 270p. 

5. Vladimir J.Kaye. Early Ukrainian settlements in Canada. – U. of Toronto Press. – 1964. – 

420p. 
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КСВС «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ» 

81 година (2 кредити) 
 

Мета викладання дисципліни. Понад півстоліття, а саме з другої половини 40-х і 

до початку 90-х років ХХ століття більшість держав Центрально-Східної Європи входили 

до так званого ―соціалістичного табору‖ під егідою Радянського Союзу. Історія цих країн і 

особливо трактування подій, які відбувалися в них в період Другої світової війни та 

перших повоєнних десятиліть, лише недавно почала звільнятися від тісних ідеологічних 

лещат радянської історіографії. Не зважаючи на велику кількість наукових публікацій з 

цієї теми, які з‘явилися в Україні протягом останнього десятиліття, та ще більшу кількість 

наукових праць з даної тематики, що вийшли за кордоном, (з об‘єктивних причин вони є 

доступними лише обмеженому колу) численні стереотипи в оцінках тих чи інших подій та 

явищ продовжують подекуди існувати ще й досі. Тож існує велика потреба у з‘ясуванні 

суті тих глибоких катаклізмів, які відбулися в Європі протягом першої половини ХХ 

століття на усьому просторі від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів. 

Фактично йдеться про події та явища, які стали відправною точкою у драматичному 

процесі виникнення ідеологічного розколу Європи, наслідки якого в значній мірі 

вплинули на формування ролі і місця України в геополітичних процесах сучасності.  

 Саме цим обумовлена потреба викладання студентам спеціальності 

«країнознавство» цього курсу.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких знань і умінь: 

Мати уявлення про роль і місце країн Центрально-Східної Європи у системі 

міжнародних відносин напередодні Другої світової війни; знати основні причини 

розв‘язання Другої світової війни та особливості вступу в неї окремих держав регіону; 

знати перебіг подій війни на території кожної з країн регіону, особливості звільнення 

територій країн від німецьких військ та безпосередні наслідки війни; знати особливості 

післявоєнного устрою Європи та його наслідки для кожної з країн; знати зміст та характер 

соціально-економічних та політичних перетворень в країнах регіону після війни; знати 

характерні риси нової системи міжнародних відносин та характер стосунків з СРСР; уміти 

аналізувати причинно-наслідкові зв‘язки між подіями і фактами; уміти робити 

порівняльну характеристику суспільно-політичного розвитку країн регіону в зазначений 

період.  
 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулям: 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. 

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ НАПЕРЕДОДНІ ТА 

ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

 

НЕ 1.1. Держави Центрально-Східної Європи у міжнародних відносинах 

напередодні Другої світової війни 

Суспільно-політична ситуація в країнах Центрально-Східної Європи. Загальна 

характеристика міжнародно-політичної ситуації в Європі напередодні Другої світової 

війни. Система мирних договорів у Європі. Мюнхенський договір 1938 р. та його 

наслідки.  

НЕ 1.2. Змова диктаторів: військова агресія фашистської Німеччини та 

Радянського Союзу проти країн Центрально-Східної Європи 

Радянсько-німецькі відносини напередодні Другої світової війни. Пакт «Молотова-

Ріббентропа» та секретні додатки до нього. Знищення Польської держави та анексія її 

територій. Приєднання Буковини до СРСР. Доля держав Балтії.  

НЕ 1.3. Країни Центрально-Східної Європи в період фашистської окупації 
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Особливості окупаційного режиму на території Польщі. Вплив польського 

еміграційного уряду на ситуацію в Польщі.Угорщина в роки Другої світової війни. 

Румунія – сателіт Німеччини. Становище в Болгарії. Особливості окупаційного режиму в 

чеських і словацьких землях  та на території країн Балтії. 

НЕ 1.4. Діяльність Руху Опору та антифашистського підпілля в країнах  

Центрально-Східної Європи 

Підпільна держава на території Польщі. Польські військові формування та їх 

боротьба із загарбниками. Повстання у Варшавському гетто. Діяльність партизанських 

формувань на території Чехословаччини. Рух опору в Угорщині та Румунії. Діяльність 

партизанських загонів у Болгарії. 

НЕ 1.5. Закінчення військових кампаній Другої світової війни на території 

країн Центрально-Східної Європи: звільнення чи окупація? 

Перебіг основних військових операцій, які привели до розгрому військ «Осі» та 

відступу з території країн Центрально-Східної Європи. Діяльність радянської військової 

адміністрації та спецслужб на зайнятих територіях. Ставлення населення до 

«визволителів». Амбівалентність оцінок.  
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН РЕГІОНУ В ПЕРШІ 

ПОВОЄННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

 

НЕ 1.6. Наслідки Другої світової війни для країн Центрально-Східної Європи 

Людські та матеріальні втрати країн Центрально-Східної Європи у Другій світовій 

війні. Загальна ситуація в країнах Центрально-Східної Європи після другої світової війни.  

НЕ 1.7. Післявоєнне мирне врегулювання в Центрально-Східній Європі 

Рішення Ялтинської та Потсдамської мирних конференцій стосовно країн 

Центрально-Східній Європи. Угоди про повернення примусово переміщеного населення. 

Вплив країн-переможниць на ситуацію процеси мирного врегулювання в Центрально-

Східній Європі. 

НЕ 1.8. Встановлення тоталітарних режимів в країнах Центрально-Східної 

Європи 

Відродження державного ладу та політичного життя в країнах Центрально-Східної 

Європи після Другої світової війни. Режими «народної демократії» та його 

характеристики. Прихід комуністів до влади в країнах Центрально-Східної Європи та його 

перші наслідки.  

НЕ 1.9. Соціально-економічні перетворення в країнах Центрально-Східної 

Європи після Другої світової війни 

Формування економік радянського типу. Залежність господарств країн 

Центрально-Східної Європи від СРСР. Суспільно-політичні кризи в  країнах Центрально-

Східної Європи. 

НЕ 1.10. Формування системи міжнародних відносин країн Центрально-

Східної Європи під егідою СРСР 

Виникнення військово-політичного блоку «Варшавський договір». Заснування 

«Комінформу та посилення впливу СРСР. Доктрина Брежнєва та її вплив на міжнародно-

політичну ситуацію в регіоні.  
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ: 

1. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945рр. – Київ, 

2003.- 472с. 

2. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1939-1941.- М., 1999.- 528с. 

3. ЗашкільнякЛ., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 

2002. - 752 с. 
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4. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002).- Вінниця, 2003.- 

560с. 

5. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних 

факультетів університетів. - Львів, 2001.- 660с. 

6. Кольвакоресии П. Мировая политика после 1945 года. – Т.1.- М., 2000.- 588с. 

7. Советский фактор в Восточной Европе 1944-1953. Документы в 2-х т.-Т.1.-М.,1999.- 

687с.  

8. Цетрально-Восточная Європа во второй половине ХХ века. В 3 т.- Т.1. Становление 

„реального социализма‖ (1945-1965).- М., 2000.- 488с. 
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КСВС «КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ В УРЯДОВІЙ ПОЛІТИЦІ КАНАДИ» 

81 год. (2  кредити) 

 

 Мета викладання дисципліни: сучасні канадські уряди роблять багато, щоб 

встановити історичну справедливість і надає індіанцям широкі можливості для претензій 

на свої права та землі. Але головна робота в цьому напрямку здійснюється самими 

корінними народами, які створюють організації, які б допомогли їм об'єднатися і заявити 

про себе спільним гучним криком, а не багатьма тихими голосами. Висвітлити принципи 

боротьби за власне місце під сонцем канадських аборигенів є метою даної дисципліни. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

простежити формування на північноамериканському континенті найбільших етнічних та 

мовних груп корінного населення; дослідити спосіб життя аборигенів Канади від початку 

існування до сьогодення, дослідити, які елементи первісної культури присутні у 

сучасному житті індіанців та інуїтів; визначити урядову (федеральну) та провінційну 

політику Канади щодо корінного населення на всіх етапах її становлення; проаналізувати 

самоорганізаційні принципи та засади життя статусних та нестатусних індіанців, метисів 

та інуїтів; дослідити участь корінного населення в політичному житті Країни кленового 

листка. 

 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ВСТУП. ІСТОРІЯ КАНАДИ. МІСЦЕ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В 

КАНАДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У XVI-XVIII СТ.» 

 

НЕ 1.1. Вступ до курсу. 

Структура курсу, його мета і задачі. Огляд джерел та літератури. 

НЕ 1.2. Історія Канади. Географія, економіка, демографія. Місце корінного 

населення в Канадському суспільстві у XVI-XVIII ст. 

Англійська експансія на території Канади наприкінці XVII - першій половині XVIII 

ст. Економічна залежність від США. Внутрішня політика кабінетів Малруні та Кретьєна: 

місце корінного населення. Розвиток канадської культури і її "просування" у світі. 

Міністерство в справах індіанців. Референдум 1995 р. та корінне населення. 

НЕ 1.3. Відносини аборигенів із британською колоніальною владою 

Перший контакт з європейцями. Перші мирні договори. Особливості укладання 

договорів індіанцями. Домінантність усної форми над письмовою. Великий мир 1701 р. 

Торгівля хутром як джерело збагачення європейців. Конфлікти за територію. Компанія 

Гудронової затоки. 

НЕ 1.4. Корінне населення в урядовій політиці Канадської конфедерації 

Королівська прокламація 1763 р. Остаточний перехід земель корінних народів під 

владу Британської імперії. Акт про Квебек 1774 р. Створення франкомовної провінції в 

Канадському домініоні. Відносини франкомовних жителів континенту із корінним 

населенням. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«СУЧАСНА УРЯДОВА ПОЛІТИКА КАНАДИ ЩОДО КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ» 

 

НЕ 2.1. Акт про індіанців 1876 р. та його значення для корінного населення 
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Акт про індіанців 1876 р. Його місце та значення для канадських аборигенів. Перші 

дискримінаційні нормативно-правові акти. Договори 6 та 7. Подальший наступ європейців 

на захід континенту. 

НЕ 2.2. Спроби асиміляції корінного населення. Метиси 

Система шкіл-інтернатів для корінного населення як інструмент асиміляції 

аборигенів Канади. Законодавча заборона церемоній та обрядів корінного населення. 

Повстання 1885 р. під проводом Луї Ріеля. 

НЕ 2.3. Боротьба аборигенів Канади за свої права (1951-1981 рр.) 

Зміни до Акту про індіанців 1951 р. Відміна багатьох дискримінаційних пунктів. 

Зміна до політичних прав аборигенів у 1960 р. Набуття права голосу. Біла Книга 1969 р. та 

Червона Книга 1970 р. Діяльність Комісії Бергера 1974-1977 рр. 

НЕ 2.4. Конституційна реформа 1982 р. та сучасна урядова політика Канади 

щодо корінного населення 

Значення конституційної реформи 1982 р. для корінного населення. Закон С-31 

1985 р. Протистояння між урядовими військами та індіанцями племені мохавк в м. Ока у 

1990 р. Створення території Нунавут у 1999 р. 

 

 

Основна література до курсу: 

7. Brownsey Keit, Howlett Michaell. The provincial state in Canada: politics in the 

provincies and territories. – Broadview press. – 2001. – 494p. 

8. Meijer Dress, Laurie. The Indian Association of Alberta. – UBC Press. – 2002. – 248p. 

9. McFarlane, Peter. Brotherhood to nationhood: George Manuel and the making of the 

modern Indian movement. – Between the lines,1993. – 328p. 

10. Baum Gregory. Nationalism, religion, and ethics. – McGill-Queens University Press, 

2001. – 166p. 

11. Calhoun Craig. Nationalism. – University of Minessota Press, 2001. – 164p. 

12. Buckley Joanne. Checkmate. A writing reference for Canadians. – Thomson Nelson, 

2003. – 480p.  
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КСВС „НАТО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ” 

81 год. (2 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формувати у студентів вміння до поглибленого 

вивчення проблем, пов‘язаних не тільки з історією становлення міжнародних відносин, 

але й з окремими напрямками регіональної зовнішньої політики, становленням та 

розвитком повоєнної блокової системи саме в європейській зоні; сприяти розвиткові 

розуміння причин, які спричинили формування по ІІ-й світовій війні військово-

політичних блоків, зокрема НАТО, його розширення на Схід після припинення діяльності 

ОВД, його впливові на європейську систему міжнародних відносин, особливо в контексті 

утворення нових незалежних держав на теренах колишнього СРСР; виробити вміння 

об‘єктивно аналізувати процес розвитку взаємостосунків поміж НАТО та Україною.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

уміти аналізувати зовнішньополітичні передумови становлення та розвитку 

блокової системи у повоєнній Європі; визначати міжнародно-правові засади створення і 

подальшого функціонування НАТО; вміти характеризувати політичні і військові аспекти в 

діяльності НАТО, місце блоку в умовах глобалізації міжнародних відносин; розуміти 

проблеми розвитку стосунків між НАТО та Україною, їх динаміку та можливі 

перспективи. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

„Формування військово-політичних союзів у повоєнній Європі: передумови та 

основні етапи діяльності (1949 – поч. 90-х років ХХ ст.)” 

НЕ 1.1. Створення НАТО: зовнішньополітичні передумови та головні 

положення Статуту 

Зовнішньополітичні передумови створення НАТО. Вашингтонська конференція. 

Інституціалізація намагань країн Західної Європи, США та Канади по створенню 

військово-політичної організації. Головні положення Статуту НАТО.  

НЕ 1.2. Зовнішньополітична діяльність НАТО у  другій половині 50-х на 

початку 70-х років ХХ ст.: проблеми та тенденції розвитку 

Формування стратегічних концепцій та структур НАТО. Вступ Греції, Турції і ФРН 

у НАТО: передумови та міжнародні наслідки. Основні положення концепції ―гнучкого 

реагування‖. НАТО та початок процесу НБСЄ і переговорів по програмі ОСО. 

НЕ 1.3. НАТО і ОВД: протистояння, співіснування чи пошук взаємовигідних 

компромісів ?  

Передумови створення ОВД та стосунок до цього НАТО. Позиції НАТО і ОВД 

відносно подій у Чехословаччині (1968 р.), введенні радянських військ до Афганістану 

(1979 р.) та подій у Польщі (1980-1981 рр.). Віденські переговори поміж Альянсом та ОВД 

з питань звичайних озброєнь від Атлантики до Уралу (1986-1987 рр.). НАТО, ОВД і 

процес об‘єднання Німеччини. 

НЕ 1.4. Процес НБСЄ та позиція НАТО (1975 – др. пол. 80-х рр.) 

НАТО на шляху до підписання Заключного акту НБСЄ у Гельсінкі (31.07-1.08.1975 

р). Розвиток процесу НБСЄ. Конференції у Бєлграді, Мадриді, Відні (1977-1985 рр.). 

НБСЄ та проблеми прав людини, культури, мирного вирішення спорів. 

НЕ 1.5. НАТО та внутрішньополітичні переміни у країнах ЦСЄ та СРСР 

(кінець 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.) 

Політичні переміни в Країнах ЦСЄ та СРСР і позиція НАТО. Перегляд Комітетом 

планування оборони НАТО військової стратегії у зв‘язку зі змінами у країнах ЦСЄ та 
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розпадом СРСР. Пропозиції Альянсу по розвитку співробітництва з країнами ЦСЄ 

(поч.90-х рр. ХХ ст.) 

НЕ 1.6. Динаміка змін стратегічних напрямків у діяльності НАТО у 90-х 

роках: зовнішньополітичні причини та наслідки 

Зростання активності у розвитку співробітництва поміж НАТО, ЗЄС і ЄС.  

Середземноморський вектор у політиці НАТО. Будівництво нових, диференційованих 

підходів до стосунків з країнами ЦСЄ, Балтії, СНД, Росією, Україною. НАТО, ООН, ЄС та 

балканська проблема 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

„Стратегічні зміни у напрямках діяльності НАТО наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – поч. 

2000-х років” 

 

НЕ 2.1. НАТО та Росія: динаміка розвитку стосунків 

НАТО, Росія та програма ―Партнерство заради миру‖. Підписання 

―Основоположного акту про взаємні стосунки, співробітництво та безпеку між НАТО і 

Російською Федерацією‖ (27.05.1997 р.). НАТО, Росія, Балкани, Ірак: пошук виходу з 

кризи чи боротьба за регіональне домінування. Позиція НАТО та Росії стосовно розвитку 

подій у Кавказькому регіоні. 

НЕ 2.2. НАТО та країни СНД і Балтії: основні напрямки розвитку стосунків 

Прибалтійські республіки у зовнішній політиці НАТО. Вступ країн у НАТО. 

Закавказзя та Середня Азія у стратегічних планах Альянсу.  

НЕ 2.3. Програма НАТО “Партнерство заради миру”: політичні передумови 

прийняття та динаміка розвитку 

Політичні передумови розробки та прийняття програми НАТО ―Партнерство 

заради миру‖. Основний зміст Рамочного документу програми ―ПЗМ‖. Перспективи 

розвитку програми ―ПЗМ‖ у ХХІ ст. 

НЕ 2.4. Розширення НАТО на Схід: тенденції та можливі міжнародні наслідки 

Зовнішньополітичні передумови розширення НАТО на Схід. Вступ Польщі, 

Угорщини, Чеської Республіки до НАТО: здійснена мрія чи вимушений крок. 

НЕ 2.5. Співпраця між НАТО та ООН: проблеми та перспективи 

Криза у Перській затоці. Зусилля ООН та НАТО по її врегулювання. ООН, НАТО 

та югославський етноконфлікт 90-х років. ООН, НАТО, США, Ірак (2002-2008 рр.): якою 

може бути ціна за мир ?  

НЕ 2.6. Національна безпека України в контексті взаємостосунків з НАТО 

Міжнародно-правове оформлення відносин між Україною та НАТО. Зміст Хартії про 

особливе партнерство між Альянсом та Україною (8.06.1997 р.). Рівень сучасних відносин 

поміж Києвом та Брюсселем. Бухарестський саміт НАТО 2007 р. 

Основна література до курсу: 

7. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України: Збірник наукових праць. Вип. 

5. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 363 с. 

8. Баймуратов М.О., Делійський О.А. Роль НАТО в становленні нової системи 

Європейської безпеки // Вісн. Одеського ун-ту внутрішніх справ. - 1999. - № 2. -С. 99-105. 

9. Горбулін В. Стратегія взаємовідносин України з НАТО: ретроспективний огляд // 

Україна-НАТО. - 2004. - № 1. - С. 4-16. 

10. Леонов В.В. Трансформація організації Північноатлантичного договору - вимога часу 

// Стратегічна панорама. -2004. - № 1. - С. 36-43. 

11. НАТО. Довідник. - Брюссель: НАТО, 2006, - 384 с. 

12. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору //Голос України. – 11 липня 1997 р. - № 127 (1627). – С. 3. 

Інтернет – джерела: www.nato.int; www.ukraine-nato.inr 

http://www.nato.int/
http://www.ukraine-nato.inr/
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ДСВС «РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ» 

81 год (2 кред.) 

 

Мета викладання дисципліни. Релігійний чинник є важливою складовою 

громадського виховання особистості, формування її духовно-моральної суті, політичної й 

духовної культури. Крах комуністичної ідеології й системи виховання породив своєрідний 

вакуум світоглядних цінностей, яким користуються різноманітні міжнародні релігійні 

організації, роль яких досить швидко в політичному, економічному та культурному житті 

українського суспільства зростає. Це обумолює необхідність викладання студентам 

предмету, метою якого є ознайомлення із основами діяльністі  

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: роль релігії та церковних 

організацій в суспільному житті; зміст і характер основних релігійних суспільно-

політичних доктрин сучасності; роль та місце релігії в контексті глобалізаційних процесів 

сучасності; розуміти проблеми розвитку православ‘я; основні історичні віхи та проблеми 

становлення католицизму;  сутність та різновиди протестантських церков; розуміти 

суспільно-політичний розвиток ісламу в умовах глобалізації; розуміти суспільно-

політичний розвиток буддизму в умовах глобалізації; розуміти суспільно-політичний 

розвиток міжнародних релігійних організацій в умовах глобалізації; розуміти суть 

релігійного аспекту національної безпеки держав. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями. 

Змістовий модуль № І 

НЕ. 1.1 Вступ до дисципліни 

Об‘єкт, предмет, мета та завдання курсу. Основні поняття та категорії дисципліни. 

Основні історичні форми вільнодумства. Функції та роль релігії в суспільстві. Зв‘язок 

дисципліни з іншими сферами діяльності людин. 

НЕ. 1.2 Роль релігії та церковних організацій в суспільному житті 

Свобода совісті: зміст, поняття. Державно-церковні відносини у світовій історичній 

перспективі. Релігійна свобода і права людини. Міжнародні юридично-правові акти про 

свободу совісті. Сучасна міжнародно-правова концепція релігійної свободи. 

НЕ. 1.3 Релігія та церква в політичному житті суспільства 

Світові релігії та їхня роль у житті народів. Зміст і характер основних релігійних 

суспільно-політичних доктрин сучасності. Клерикалізм, традиціоналізм та модернізм у 

сучасній релігійній картині політичного життя суспільства. Церква як один з елементів 

духовної організації суспільства. Національні інтереси у сфері релігійно-церковного 

устрою держави. 

НЕ. 1.4 Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності 

Інтереси великих держав у духовно-реліігйній сфері. Концепція цивілізацій 

С.Хантінгтона. Релігійні конфлікти в Україні: вектори впливу на суспільні процеси. 

НЕ. 1.5 Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан 

Інституційний розвиток православ‘я. Роль національного чинника у становленні 

православної релігійності. Сучасні проблеми і перспективи розвитку православ‘я. Роль 

православ‘я у сучасному українському етнонаціональному середовищі 

НЕ. 1.6 Католицизм: особливості віровчення, церковної практики та 

історичної еволюції 

Роль та місце Римо-Католицька Церква в світі. Функціонування національних 

католицьких церков. Соціальна доктрина католицизму: політика «аджорнаменто». 

Католицька програма «євангелізація світу». Українська Греко-Католицька Церква – УГКЦ 

НЕ. 1.7 Реформація і протестантизм: виникнення і поширення 

Історичні умови винекнення протестантизму. Вплив протестантизму на соціально-

економічний розвиток світу. Історія Протестантизму в Україні. М. Вебер «Протестанська 

етика і дух капіталізму». 

НЕ 1.8 Модульна контрольна робота 
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Змістовий модуль № ІІ 

НЕ. 2.1 Ісламська загроза: міф чи реальність 

Винекнення, розвиток та поширеня Ісламу. Ісламський фактор та його вплив на 

міжнародні відносини. Суспільно-політичний розвиток ісламу в умовах глобалізації. 

Ісламські фундаменталістські організації. 

НЕ. 2.2 Поширеня буддизму в сучасну епоху 

Соціально-економічні та історичні умови винекнення будизму. Морально-етичні 

принципи функціонування буддизму. Роль та місце буддизму в сучасну епоху. 

НЕ. 2.3 Міжнародні релігійні організації 

Феномен Міжнародних релігійних організацій та їх місце у сучасному світі. 

Класифікація та функції МРО. Діяльність в Україні закордонних новітніх релігійних 

напрямів і культів. 

НЕ. 2.4 Релігійний аспект національної безпеки держави 

Джерела міжконфесійної напруги, внутрішньополітичної нестабільності, 

порушення соціальної рівноваги. Причини активізації радикальних (фундаменталістських, 

екстремістських) релігійних рухів. Тероризм на релігійному підґрунті, методи боротьби з 

ним. Особливості локальної та глобальної ескалації міжконфесійних конфліктів. Внесок 

релігійних інституцій у справу розв'язання глобальних проблем сучасності. 

НЕ. 2.5 Етноконфесійний чинник в системі міжнародних політичних відносин 

Поняття етноконфесійного чинника. Особливості конфесійних відносин у 

суспільствах з поліетнічним складом населення. Законодавчо-правові основи 

міжконфесійної політики в світі. Державно-церковні відносини та їх вплив на процеси 

консолідації нації. Державна політика у сфері міжцерковних відносин як спосіб 

інституціоналізації етнічних конфліктів. 

НЕ. 2.6 Модульна контрольна робота 

Список рекомендованої літератури 

Беккин Р. И. Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые 

аспекты, М.: Умма, 2004. – 191 с. 

Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. К.,1987. 

Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення. – Львів: Свічадо, 2002. – 304 с. 

Еспозіто Дж. Ісламська загроза: міф чи реальність? / Переклад з англійської І. 

Саповського. – Львів: Кальварія, 2004. – 336 с. 

Єленський В.Є. Релігія після комунізму. – К., 2003. 

Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М.: Междунар. отношения, 

2003. – 568 с. 

Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. – Дрогобич, 

1990. – 92 с. 
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Курас І.Ф., Рибачук М.Ф. та ін. Релігія і політика в сучасній Україні. – К., 2000.  

Релігієзнавчий словник (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика). – К., 1996. 

Рибачук М.Ф., Уткін О.І., Кирюшко М.І. Національне відродження і релігія. – К., 
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Саган О. Українське православ‘я – ілюзія об‘єднання. – К., 2000 – 223 с. 

Саган О.Н. Політика і релігія // Політологія. Підручник. – К.: Академія, 2001.– С. 

358-373. 

Тарик Али. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и 

современность.; пер. с англ. Старосты А. В. – М., 2006. – 528 c. 
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Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. 

Новикова. - М.: АСТ, 2005. – 603 с. 

Шуба О. Релігія в етно-національному розвитку України. – К., 1999. – 309 с. 
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http://www.cityvision2000.com/vl/win/www_fram.htm – каталоги ресурсів Інтернет з 
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http://www.freedomsing.com/russian/index-books.htm – книги протест. авторів (англ., 

рос.) 

http://www.vatican.va/ – інформаційний сервер Ватикану (англ.) 

http://www.imam.ru/kitab.html – «Основы Ислама»  Исламский информационный 

портал 

http://www.imam.ru/kitab.html
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Основи психології та педагогіки 
54 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів наукових уявлень про 

предмет психології, його складові,  комплексу психологічних знань, потреби в 

психологічних знаннях, уміння самостійно творчо мислити, реалізовувати ці уміння і 

знання в житті; формування у студентів знань про педагогіку як науку про виховання, 

навчання і розвиток особистості, її основні категорії, методи досліджень, закономірності, 

принципи, зміст, форми та методи процесів навчання і виховання як складових цілісного 

педагогічного процесу. 

 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

студент повинен мати уявлення про основні напрямки, підходи, теорії в психології, 

педагогіці та сучасні тенденції розвитку психолого-педагогічних знань; знати історію 

виникнення психології та педагогіки, методологічні основи  та їх зв‘язки з іншими 

науками та дисциплінами, основні напрямки розвитку психолого-педагогічних теорій; 

зміст найважливіших психологічних та педагогічних категорій і понять, особливості 

основних психічних явищ, сутність та специфіку закономірностей та принципів виховання 

і навчання, зміст, форми та методи виховання і навчання;  вміти  виявляти і науково 

обґрунтовано інтерпретувати  психолого-педагогічну проблематику в суміжних галузях 

наук і в конкретній області суспільної практики, оперувати понятійно-категоріальним 

апаратом дисципліни; використовувати прийоми ефективного слухання, перцепції та 

психологічного впливу, ефективно розв‘язувати міжособистісні, групові та міжгрупові 

конфлікти й запобігати їх виникненню, використовувати здобуті знання у практичній  

діяльності, здійснювати самоосвіту та самовиховання. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ 

НЕ 1.1 Предмет психології, її значення. Завдання психології на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Методи дослідження в сучасній психології 

Психологія як наука. Предмет психології. Загальні завдання психологічної науки. 

Принципи психології. Головні галузі психологічних знань. Місце психології в системі 

наук. Зв'язок з іншими науками. Основні вимоги до методів психології. Основні методи 

психології. Спостереження, експеримент. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, 

аналіз продуктів діяльності, самооцінка. Кількісний та якісний аналізи досліджень 

психічних явищ. 

НЕ 1.2 Відчуття як психічний пізнавальний процес. Сприймання як психічний 

пізнавальний процес. 
Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічне 

підґрунтя відчуттів. Класифікація і різновиди відчуттів. Головні властивості відчуттів. 

Відчуття і діяльність. Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. Властивості 

сприймання. Ілюзії сприймання. 

 

НЕ 1.3  Пам'ять та її значення в житті людини. Увага та її психологічні особливості. 

Поняття про пам'ять.  Теорії пам'яті.  Різновиди пам'яті.  Запам'ятовування та його 

різновиди. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні 

особливості й типи пам'яті. Загальне поняття про увагу. Різновиди уваги. Основні 

властивості уваги. Розвиток уваги у людини. 

НЕ 1.4 Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Уява як особлива форма 

людської психіки. 

Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Функції мислення. Розумові дії та 

операції мислення. Форми мислення. Процес розуміння та процес розв'язування завдань. 
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Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення людини. Поняття про уяву. 

Зв'язок уяви з об‘єктивною дійсністю. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява та органічні 

процеси. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. Уява і особистість. 

НЕ 1.5 Темперамент та особистість. Характер, типології характерів. Здібності, види 

здібностей. 

Поняття про темперамент.  Історія розвитку вчення про темперамент. Типи темпераменту. 

Психологічна характеристика типів темпераменту. Основні властивості темпераменту. 

Роль темпераменту в діяльності людини. Поняття про характер.  Структура характеру. 

Провідні риси характеру. Природа та прояви характеру. Формування характеру. Поняття 

про здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Індивідуальні відмінності у 

здібностях людей та їх природні передумови. 

НЕ 1.6 Діяльність та її структура. Психологія мотивації діяльності та поведінки. 

Психологічна характеристика особистості. Спрямованість особистості. Психологія 

спілкування.  

Діяльність та її структура. Психологія мотивації діяльності та поведінки. Психологічна 

характеристика особистості. Спрямованість особистості. Поняття про спілкування. 

Функції і форми спілкування. Засоби спілкування. Структура процесу спілкування. 

Різновиди спілкування. Бар'єри спілкування. Ефекти спілкування. 

НЕ 1.7 Соціальні групи. Психологія міжособистісних взаємин. Конфлікти, причини 

виникнення конфліктів 

Поняття про групи.  Феноменологія малої групи. Міжособистісні стосунки у групі. 

Ефективність групової діяльності. Поняття про конфлікти. Класифікація конфліктів. 

Причини виникнення конфліктів. Шляхи розв‘язання конфліктів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

НЕ 2.1 Педагогіка як наука і навчальний предмет. Методи наукових досліджень в 

педагогіці 

Педагогіка як  наука про виховання. Історія зарубіжної та української педагогіки.  

Предмет педагогіки національної школи та її основні категорії. Основні джерела 

педагогіки. Структура і галузі педагогіки. Зв‘язок педагогіки з іншими науками. Методи 

наукових досліджень в педагогіці та їх класифікація.  Характеристика методів науково-

педагогічних досліджень. Особливості педагогічного експерименту. Логіка (етапи) 

педагогічного дослідження. 

НЕ 2.2 Система освіти в Україні. Основи порівняльної педагогіки 
Поняття про систему освіти. Фактори, які впливають на формування системи освіти. 

Законодавство України про освіту. Структура системи освіти в Україні. Характеристика 

основних типів навчальних закладів. Принципи освіти в Україні. Управління системою 

освіти в Україні. Поняття про порівняльну педагогіку. Освіта в США; розвинених 

європейських  країнах – Англії, Франції, Німеччині, Австрії;  країнах Азії – Японії, Китаї. 

 НЕ 2.3 Розвиток, соціалізація і виховання особистості 

Поняття розвитку і формування особистості. Вікова періодизація Основні фактори 

розвитку та формування особистості. Виховання  як провідний фактор розвитку і 

формування особистості. Взаємозв‘язок розвитку, виховання та навчання. Зарубіжні теорії 

розвитку особистості 

НЕ 2.4 Процес виховання як система, мета, завдання, закономірності і принципи 

виховання 

Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. Етапи процесу 

виховання. Особистісно-орієнтоване виховання. Самовиховання. Перевиховання. 

Проблема мети виховання. Український виховний ідеал, його складові. Мета виховання в 

сучасній школі. Завдання виховання. Закономірності процесу виховання. Принципи 

виховання. 
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 НЕ 2.5 Зміст, форми, методи та засоби  виховання 

Поняття про зміст виховання. Основні напрями виховання: розумове, моральне, трудове, 

фізичне, естетичне, економічне, екологічне, правове, громадянське, статеве, превентивне. 

Загальна характеристика форм організації виховного процесу та їх класифікація. Поняття, 

суть, класифікація та характеристика методів виховання. Система засобів виховання. 

НЕ 2.6 Дидактика - теорія освіти і навчання. Процес навчання як система, його 

закономірності та  принципи. 

Історія розвитку дидактики. Об‘єкт і предмет дидактики. Основні категорії дидактики. 

Основні дидактичні концепції.  Суть процесу навчання. Основні функції навчання.  

Компоненти процесу навчання. Діяльність вчителя у навчальному процесі. Основні етапи 

оволодіння знаннями. Мотивація навчання школярів. Класифікація закономірностей 

навчання. Основні принципи навчання.  

 НЕ 2.7 Зміст, види, форми, методи, прийоми  та засоби навчання 
Джерела і фактори формування змісту освіти та теорії його організації. Нормативні 

документи, що визначають зміст освіти. Класифікація та  характеристика видів навчання.  

Історичні форми організації навчального процесу. Основні існуючі форми організації 

навчального процесу (урок, екскурсія, самостійна робота, факультативи). Методи 

навчання. Класифікація та  характеристика методів навчання ( за Ю. Бабанським). Прийом 

як складова частина методу навчання і як самостійна дидактична категорія.  Поняття 

засобів навчання та їх класифікація. 
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