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ВСТУП 

Державна атестація студентів, які закінчують заклад вищої освіти, 

полягає у встановленні відповідності рівня якості отриманих ними знань 

вимогам стандартів вищої освіти після закінчення навчання за напрямом 

підготовки «магістр».  

Державна атестація студентів – це форма підсумкового контролю, що 

проводиться після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем з 

метою визначення фактичної відповідності підготовки випускників 

нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам.  

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми 

фундаментальних дисциплін з європеєзнавства, які забезпечують базовий 

рівень професійних знань та умінь магістра. 

У програму екзамену включені питання з історії сучасного світу, 

соціальної історії європейського міста, історії європейської ментальності, 

військова історії Європи, історії правоохоронних органів країн Європи, історії 

європейської інтеграції, навчальної дисципліни «Європейський союз і 

Україна» та «Українське козацтво та його світові аналоги». 

Метою державної атестації з освітньо-професійної програми підготовки 

студентів освітнього ступеня «магістр» є визначення рівня засвоєння 

студентами цих навчальних дисциплін. 

Інформаційною базою для формування засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є змістові 

модулі за програмами навчальних дисциплін, що формують систему 

компетенцій магістра і виносяться на державну атестацію. 

Відповідно до цього, до державного екзамену включено основні 

теоретичні питання зі зазначених дисциплін. 

Магістр історії повинен знати: 

‒ найважливіші фактори і тенденції світового розвитку; 

‒ основні віхи світової історії в цілому та конкретну історію окремих 

країн, регіонів і народів; 

‒ проблеми, тенденції та перспективи розвитку європейського міста в 

умовах глобалізації; 

‒ розвиток збройних сил і військового мистецтва у другій половині XX 

ст. – на початку XXI ст.;  

– історичні аналоги козацтва; 

‒ історичні аспекти формування правоохоронних і судових систем 

європейських країн; 

‒ типи і форми культури, її роль в житті суспільства, місце української 

культури в структурі європейської і світової культури; 



‒ витоки європейської інтеграції та її сучасне значення;  

‒ сутність, основні теоретичні засади і генезу європейської єдності, 

історію політичної асоціації та економічної інтеграції України. 

Магістр історії повинен вміти: 

‒ комплексно аналізувати історичні джерела та історичні факти; 

‒ системно мислити і синтетично використовувати набуті знання у своїй 

дослідницькій та професійній діяльності; 

‒ проводити бібліографічний аналіз та опис, способи та прийоми роботи з 

базами даних та інформаційних систем; 

‒ готувати наукові реферати, огляди літератури, рецензії; 

‒ організовувати і проводити дослідницько-пошукову роботу; 

‒ застосовувати категоріальний апарат та методи дослідження, проводити 

історіографічний та джерелознавчий аналіз. 

 

Випускний екзамен з спеціалізації «Європейські студії» складається в 

усній формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Спеціалізація «Європейські студії» забезпечується навчальними 

дисциплінами: «Історія сучасного світу», «Соціальна історія європейського 

міста», «Історія європейської ментальності», «Військова історія Європи», 

«Історія правоохоронних органів країн Європи», «Історія європейської 

інтеграції», «Європейський союз і Україна», «Українське козацтво та його 

світові аналоги» і має на меті сформувати цілісне знання європейської історії, 

прослідкувати єдність процесів та виділити відмінності в розвитку країн 

Європи, залучити студентів до загальноєвропейських цінностей, досягнень 

світової культури, ідей гуманізму.  

Курси охоплюють період з найдавніших часів й до сьогодення і ставлять 

завдання оволодіння знаннями про історичний шлях, який пройшли народи та 

країни Європи, про єдність загального й особливого з позицій історизму, 

діалектичного розуміння багатогранності та суперечливості історії. Також 

курси передбачають знання сучасних концепцій і найновіших досягнень 

сучасного європеєзнавства, знання політичної, економічної і соціальної історії 

та інших сфер життя країн Європи в різні історичні періоди, історичних 

джерел.  

Програми дисциплін враховують загальноприйняті у вищій школі 

принципи викладання навчальних дисциплін, складені у відповідності до 

типових програм історичних факультетів вищих навчальних закладів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ 

Особливості курсу «Історія сучасного світу», його предмет і методи. Світ 

Модерну – світ індустріального суспільства: виникнення, розвиток, криза. 

Найважливіші фактори і тенденції світового розвитку на межі тисячоліть. 

Постіндустріальне суспільство і перспективи України. Загрози міжнародній 

безпеці. Можливості, які надає енергетика, для розуміння закономірностей 

розвитку природи і суспільства. Україна біля точки біфуркації.  

Народження терміна і розробка концепції нового суспільства. 

Європейська і американська моделі сучасного постіндустріалізму. 

Інформаційні революції в історії людства. «Альтернативні люди» духовного 

виробництва кінця ХХ – початку ХХІ ст. Хакерство: історія і типологія. Нова 

основа становища людини у суспільстві і соціального поділу. Тенденція 

«замикання» постіндустріальних країн на міжнародній арені. Зміни політичної 

сфери в умовах постіндустріалізму.  

Типологія релігій. Релігійна картина світу – основа цивілізаційних 

відмінностей Заходу і Сходу. Цикли в історії релігій. Причини релігійного 

Ренесансу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Основні тенденції, що мають 

місце у релігійному житті нині. Найбільш впливові релігії світу – 

християнство (католицизм, протестантизм, православ’я), іслам, буддизм, 

індуїзм, конфуціанство,  та їх вплив на складання і функціонування структур 

сучасності. Причини популярності «нових релігій». Феномен «бідної релігії».  



Джерела формування і складові культури сучасного світу. Роль 

Відродження, Реформації і Просвітництва у становленні культури Модерніті. 

Динаміка розвитку культури індустріального суспільства. Експорт західних 

цінностей і реакція інших народів. Формування світової культури. Футуршок. 

Модернізм. Постмодернізм. Посилення впливу політики на культуру у ХХ – 

ХХІ ст. Радянська культура. Основи і прояви маскультур.  

Технологічні рівні, які у своєму розвитку пройшло людство. Значення 

наукової революції для наступних генерацій. Промислова революція та 

технологічні перевороти епохи становлення і зрілості індустріального 

суспільства. Науково-технічні революції ХХ ст. Історичний досвід 

використання досягнень науково-технічного прогресу для виходу країни із 

тяжкого економічного і соціального становища. Головні тенденції розвитку 

технологічного простору. 

Стан освіти в до індустріальному суспільстві. Впливи індустріалізму на 

зміни в системі навчання і виховання. Тенденції розвитку сучасного світового 

освітнього простору. Завдання, які висуваються «новою економікою» і 

глобалізацією. Значення людського капіталу. Підходи до модернізації освіти у 

ХХІ ст.: американський і європейський варіанти. Стан освітньої системи на 

пострадянському просторі. 

Феномен ідеології. Найбільш впливові політичні ідеології сучасного 

світу: лібералізм, консерватизм, соціалізм, фашизм – їхні принципи і 

соціально-політична практика. Основа відмінностей між провідними 

політичними ідеологіями. Соціально-політичні та ідеологічні причини 

глибокої ідейної кризи кінця ХХ ст. Якісно нові явища ідейного та 

ідеологічного плану, які характеризують перехід до постіндустріального 

суспільства. 

Зміцнення позицій підприємців і початок сучасного політичного процесу. 

Демократія: витоки, передумови становлення, розвиток, роль у сучасному 

світі. Чи змінила російська революція 1917 р. хід світової історії? Проблема 

визначення сутності ладу, створеного у Радянському Союзі. Тоталітаризм як 

феномен політичного життя ХХ ст. Причини краху комунізму. Політичні 

партії: минуле, сучасне, майбутнє. Зміни ролі держави. 

Ставлення людства до війн, фактори, що їх породжують. Зброя: 

історичний огляд. Позитивні і негативні впливи війн на суспільний прогрес. 

Зміни, які зазнала війна протягом ХХ ст. Світові, локальні, громадянські 

війни. «Холодна» війна – третій світовий конфлікт: переможці і переможені. 

Інформаційна війна. Уроки, які дає людству історія війн ХХ ст. Чи є 

демократія запорукою відвернення війн: історичний досвід. Міжцивілізаційні 

війни: теорія чи реальність? 11 вересня 2001 р – початок нового типу війн. 

Тероризм – проблема визначення поняття. Історія і географія 

використання терору. Рівні тероризму: державний, класовий, етнічний. 

Різновиди тероризму: релігійний, економічний, агротероризм, кримінально-

грабіжницький, екологічний, інформаційний. Тероризм і ЗМІ. Тип терориста 

як особистості. Потенціал сучасного тероризму. Тероризм і бізнес. Небезпека 

міжнародного тероризму. Тероризм – нова форма війни проти західної 



цивілізації. Ісламський тероризм. Реакція міжнародного співтовариства на 

нову глобальну загрозу. 

Історія перетворень економічних укладів. Зміни капіталізму у ХХ – ХХІ 

ст. Соціалістичний варіант економіки. Посттоталітарні перетворення країн 

Східної і Центральної Європи. Становлення і розвиток ринків. Гроші. «Нова 

економіка». Тенденції, єдність і суперечливість економічних процесів у 

сучасному світі. 

Хвилеподібний характер глобального політичного розвитку. Зміни в 

балансі сил на європейському політичному полі. Біполярність світу, її 

закінчення і геополітичний програш Росії. США: шлях до світового лідерства. 

Точка біфуркації у міжнародному житті на початку ХХІ ст. Витоки 

європейської інтеграції та її сучасне значення. США – Європа: союз чи 

суперництво? Колоніальне питання в історії сучасного світу. Роль Азії на 

міжнародній арені. Стан сучасного міжнародного порядку. 

Виникнення дихотомії «Захід – Схід». Обставини, які вплину на 

складання своєрідності Заходу: природно-кліматичні умови, спадщина 

античності і сформовані нею цінності. Переваги динамічного Заходу перед 

статистичним Сходом з погляду синергетики. Причини історичного 

піднесення Європи на світовій арені. Розвиток північноамериканської 

культурно-історичної спільноти. Латиноамериканська і російська цивілізації 

як проміжні цивілізації західної гілки. Протиріччя і сучасна криза Заходу. 

Фундаментальні загально цивілізаційні характеристики східних 

культурно-історичних цінностей. Розвиток відносин між Заходом і Сходом. 

Японія: перемоги і поразки. Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону і 

азійська криза 1997 – 1998 рр. Китай – сучасне втілення найстарішої 

цивілізації. Позиції Індії у сучасному світі. Мусульманський Схід: прагнення 

величі. Проблеми тропікоафриканської цивілізації. 

Демографічна революція і «демографічний вибух». Світова продовольча 

проблема. Історія зростання нерівності між країнами і в середині країн. 

Бідність. Соціальна сфера як найважливіший елемент життєдіяльності 

держави. Інтенсифікація міграційних процесів. Історично відомі види 

соціальних перетворень Соціалістичні  і капіталістичні варіанти розв’язання 

соціальних протиріч. Зміни, які відбуваються на сучасному ринку праці. 

Криміногенна ситуація у світі. «Масове суспільство» - породження ХХІ ст.  

Поняття «гендер». Протистояння чоловіка жінці: історичні ретроспекції. 

Становище жіноцтва у сучасному світі. Сприяння «маскульту» та ЗМІ 

гендерній нерівності. Фемінізм та емансипація жінок. Сексуальна революція: 

історія і сучасність Історичні змінювання інституту сім’ї, оцінки його 

перспективи. Випробування, яких нині зазнає гендерна ідентичність чоловіків. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА 

Курс «Соціальна історія європейського міста», завдання, структура. 

Історична урбаністика як система методів і методик дослідження міської 

історії. Місто як соціум і як дослідницький об’єкт.  



Поняття «місто». Функції міста. Типологія міст. Міська і сільська історія: 

критерії розрізнення. Історичне місто: пошук дефініцій. Теорія містознавства. 

Теорії виникнення середньовічного міста. Європейське та азійське місто: 

концептуальні відмінності. Класичний античний поліс. Соціальна сутність і 

структура античного міста-полісу.  

Передумови виникнення міст у Західній Європі. Теорії виникнення 

середньовічного міста. Виникнення міста і його статус. Темпи урбанізації 

західноєвропейської території. Особливості становлення міст у Західній 

Європі. Муніципальний устрій міст. Комунальні рухи. Права і вольності 

міщан. Формування міського самоврядування.  

Соціальний склад міст. Ремесла і домашні промисли в містах. Соціально-

економічне становище ремісників. Загальні риси цехової організації в різних 

середньовічних містах. Торгівля в середньовічному місті. Кредитна справа. 

Купецькі об’єднання. Гільдії.  

Демографічні зміни в містах Європи в епоху Нового часу. Удосконалення 

соціального простору. Новації міського господарства. Вплив Просвітництва на 

соціально-культурне життя. Роль європейських університетів у поширенні 

ідей Просвітництва. 

Ускладнення соціальної структури. Нові соціальні групи. Вплив буржуазії 

на розвиток архітектури міста. Наукова революція і європейське місто. 

Промисловий переворот і євромісто.  

Фабрично-заводське виробництво. Виникнення робітничих передмість. 

Капіталізм та соціальне життя міста. Процес соціальної трансформації в 

Новий Час традиційних груп. Побут і стиль життя різних соціальних груп 

міста. 

Науково-технічна революція. Інформаційне суспільство і європейське 

місто. Нова роль міст у ХХ ст. Соціальний простір міста: управлінський 

потенціал. Капіталізація культурної сфери міста. Культурні індустрії в 

сучасному місті. Колізії і катаклізми ХХ століття та їх вплив на соціальне 

життя європейського міста. Соціальні «хвороби» міст. Екологія міст та їх 

вплив на соціальне життя. Модерне місто є синтезом ринкового інтересу та 

чинником розвитку громадянського суспільства. 

Зовнішній вигляд сучасного європейського міста. Великі міські 

агломерації: Паризька, Лондонська, Рейнсько-Рурська. Західна Європа - центр 

трудової міграції. Ритми сучасного міського життя Європи. Тенденції та 

колізії розвитку міста в епоху глобалізації. Місто майбутнього. Глобалізація і 

міста: головні тенденції розвитку. Основні варіанти постіндустріальної міської 

системи. Типи «інформаційного міста». Проблеми, тенденції та перспективи 

розвитку європейського міста в умовах глобалізації.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

Предмет і завдання курсу «Історії європейської ментальності». 

Дослідження проблем ментальності істориками школи «Анналів». Основні 



поняття та терміни теорії ментальності. Ментальні категорії. Структура, рівні, 

типи та форми ментальності. 
Уявлення про індивіда й суспільство в епоху античності. Ієрархічна 

диференціація античного суспільства. Фундаментальна роль сім’ї в античній 

теорії суспільства. Концепції сприйняття особи та суспільства в середньовіччі. 

Ставлення до індивіда, сім’ї та суспільства в нові часи. 

Ставлення античної людини до кохання, еротики й сексуальності. Вплив 

християнства на уявлення про сферу інтимного життя людини. Відкриття 

кохання в середньовіччі. Новий час: «Сексуальна революція». Модифікації в 

ставленні до кохання. Зниження авторитету цнотливості, аскетизму й 

целібату. Поглиблення думок про кохання в епоху Ренесансу. Сексуальна 

варіативність. Здобутки сексуальної революції ХХ ст. 

Ставлення людей до релігії в епоху греко-римської античності. Релігійні 

уявлення Середньовіччя. Бог – володар, король, борець. Характеристика 

релігійної ментальності високого середньовіччя. Зростання нетерпимості в 

межах християнства. Винищення єретиків. Папська інквізиція. Паломництво. 

Історія релігійності нового часу. Релігійність ХІХ та ХХ ст.  

Уявлення про душу в епоху античності. Концепції хвороб епохи 

античності. Уявлення про хвороби в середньовіччі. Хвороба як розплата за 

гріховне життя. Заснування університетської медицини та початок 

професіоналізації лікарів. «Чорна чума» як точка відліку для епохи нового 

часу. Зміна розуміння хвороби в епоху нового часу. Медичне просвітництво. 

Проблеми сучасної медичної сфери в Європі. 

Схеми поділу перебігу людського життя в античній літературі. Уявлення 

про вік та періоди життя в епоху середньовіччя. Переосмислення віку людини 

в епоху Просвітництва й абсолютизму. Найдавніші уявлення про інший світ у 

греків та римлян. Ставлення людей до смерті в епоху середньовіччя. Зміни в 

поглядах на смерть в епоху нового часу. Дискусії про медичне забезпечення, 

штучне продовження життя, соціальну смерть. 

Страхи та надії в повсякденному житті античної людини. Типові для 

середньовіччя колективні страхи і сподівання. Способи подолання страху. 

Ритуалізація. Роль епідемії в колективних страхах протягом нового часу. 

Соціальні страхи ХІХ ст.  

Погляди на радість, смуток та щастя в епоху античності. Щастя і смуток у 

світі уявлень епохи середньовіччя. Формування світської придворної культури 

та уявлень про щастя. 

Вияви загальної комунікативної системи в епоху античності. 

Комунікативний процес в період середньовіччя. Масова комунікація в 

сучасних індустріальних державах. Міжособистісна комунікація. Мас-медійна 

комунікація.  

Влада як структурний принцип управління та організації суспільства за 

часів греко-римської античності. Середньовічні структури влади та політичні 

теорії. Політичні концепції нового часу. Сприйняття права в античні часи. 

Християнське розуміння порядку та права. Теорія соціальної правової 

держави.  



Сприйняття простору в епоху античності. Середньовічні уявлення та 

сприйняття простору. Концепції та уявлення про простір в епоху нового часу.  

Індивідуальне та колективне сприйняття часу в греко-римській 

античності. Утвердження християнством лінійної концепції часу. Священна 

історія та земна історія. Християнська теологія про мету історії. Вчення про 

кінець світу. Структуризація історії.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ 

Стан військової справи в греків. Спарта та її армія. Афінська держава та її 

армія. Розвиток військового мистецтва греків у греко-перських війнах. Внесок 

Епамінонда в розвиток тактики. Військова справа в  Македонії за Філіпа ІІ. 

Олександр Македонський і його внесок у військове мистецтво давнини.  

Військова справа римлян в епоху республіки. Комплектування армії. 

Навчання війська. Дисципліна. Озброєння. Логістика. Шикування легіону в 

різні епохи. Кавалерія. Бойовий порядок. Взірці стратегічного і тактичного 

мистецтва. Реформа Гая Марія. Військове мистецтво римлян в епоху Юлія 

Цезаря.  

Організація феодальних армій як похідна від специфіки соціальної 

організації суспільства. Основні риси збройної боротьби в середні віки. 

Обладунки та озброєння кінного воїна. Методика виховання й бойової 

підготовки рицаря. Основні елементи тактики лицарського війська в 

Класичному Середньовіччі. Приклади лицарських битв Класичного 

Середньовіччя. 

Удосконалення вогнепальної зброї на початку XVII ст.: мушкет, легка 

артилерія. Густав Адольф і його роль у зародженні лінійної тактики. Шведські 

й імперські війська епохи Тридцятилітньої війни. Тактика мушкетерів і 

пікінерів у середині XVII ст. Тактика кавалерії: кірасири, рейтари, легка 

кавалерія, драгуни.  

Регулярна армія Бранбенбурга-Пруссії. Діяльність Фрідріха Вільгельма I по 

створенню прусської армії. Фрідріх Великий: армія і полководницьке мистецтво. 

Розвиток європейського військового мистецтва в ході Семирічної війни. 

Стратегічні принципи полководців середини XVIII ст. 

Армія наполеонівської Франції: поповнення рядовим складом, офіцери, 

генерали; моральний дух, іноземні контингенти, гвардія, тактика родів військ. 

Стратегія й оперативне мистецтво Наполеона. Основні кампанії і битви 

Наполеона. 

Промисловий переворот на початку XIX ст. Нові види озброєння. Зміни в 

тактиці. Французька, прусська й австрійська армії в середині XIX ст. Військові 

новації в австро-прусській війні 1866 р. Військове мистецтво в франко-прусській 

війні.  

Перша світова війна. Армії Європи наприкінці XIX – на початку XX ст. Нові 

типи озброєння. Військове мистецтво в Першій світовій війні. Плани сторін 

напередодні війни. Мобілізація. Стратегічне розгортання збройних сил. Бойові дії 

на французькому театрі війни. 



Новий фактор у війні – техніка (танки, авіація). Стан збройних сил СРСР, 

Німеччини, Франції, Англії та США напередодні Другої світової війни. Стратегія 

«бліц-крігу» і її втілення вермахтом в Європі. План Барбаросса. Сталінградська 

битва. Бойові дії англо-французьких військ у північній Африці. Бій під Ель-

Аламейном. Висадка англо-американських військ у Нормандії 1944 р. Берлінська 

операція радянських військ.  

Умови, що визначали розвиток збройних сил і військового мистецтва у 

другій половині XX ст. Науково-технічний прогрес і війна. Вплив нових 

геополітичних факторів на зміну методів ведення війни. Локальні війни на 

Балканах і на пострадянському просторі. Основні підсумки розвитку військового 

мистецтва в кінці XX – на початку XXI ст. Гібридна війна РФ проти України. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КРАЇН ЄВРОПИ 

Загальна характеристика правоохоронної діяльності в Європі. 

Правоохоронна діяльність у практиці європейських держав. Ґенеза наукових 

досліджень історії правоохоронних систем та правоохоронної діяльності. 

Поняття, ознаки, функціональне призначення, принципи та субʼєкти 

правоохоронної діяльності. Правоохоронні функції та їх класифікація. 

Поняття, ознаки та система правоохоронних органів. 

Національний, міжнародний та європейський правопорядок. Загальна 

характеристика реформ організації діяльності правоохоронних органів країн 

Європейського союзу. Європейський та міжнародний поліцейський простір. 

Міжнаціональні поліцейські обʼєднання Інтерпол та Європол. Захист прав 

людини. Методи роботи і оснащення правоохоронних органів. Методи 

розкриття злочинів. Зброя. Обмундирування поліції. 

Історія силових структур у Давній Греції та Римській імперії. 

Правоохоронні системи доби Середньовіччя в Іспанії, Франції, Англії. 

Розвиток поліції у Франції XVII – XXI ст. Законодавець мод у поліцейській 

справі. Міністерство внутрішніх справ. Перший керівник поліції Парижа. 

Національна жандармерія. Національна поліція. Муніципальна поліція. 

Генеральне управління податків і зборів. Транспорт французької поліції. 

Поліція в Об’єднаному Королівстві Велика Британія. Традиції і 

сучасність. Служба столичної поліції. Місцеві департаменти поліції. 

Департамент кримінальних розслідувань. Національне антикримінальне 

агенство. Поліція в Шотландії. Поліція у Північній Ірландії. Поліція 

Міністерства оборони. Британська транспортна поліція. Транспорт 

британської поліції.  

Поліція в Італії. Від єдиної Італії до єдиної поліції. Міністерство 

внутрішніх справ Італії. Державна поліція. Карабінери. Фінансова гвардія. 

Пенітенціарна поліція. Муніципальна поліція. Державна лісова поліція. 

Провінційна поліція. Автотранспорт італійської поліції.  

Поліція в Іспанії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Данії. Державна 

поліція. Поліція федеральних земель. Поліцейський транспорт. ЕКО Cobra.  



Історичні аспекти формування судових систем європейських країн. 

Структура судових систем європейських країн та історичні етапи їх 

формування. Традиції правосуддя і суду. Принципи побудови судової системи 

у Європі. Проникнення французького права в інші країни Європи. Досвід 

судоустрою ФРН. Історія становлення судової системи Італії, Іспанії, Швеції. 

Замкнуті судові системи у суб’єктах федерації. Принцип єдності судової 

влади.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 

ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Становлення ідеї об’єднаної Європи. Історичні передумови інтеграційних 

процесів у Західній Європі. Монархічні проекти об’єднання Європи. Роль 

католицької церкви у формуванні ідеї європейської єдності. Республіканські 

проекти об’єднання Європи (Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Сен-Сімон). 

Пан’європейський союз та Р. Куденхов-Калергі. Проект об’єднаної Європи А. 

Бріана. Європейські ідеї Т. Масарика. Розвиток європейської інтеграції після 

Другої світової війни. Передумови інтеграційних процесів в Європі після 

Другої світової війни. Вплив воєнно-політичних, економічних та ідеологічних 

чинників на політичні процеси в повоєнній Європі. Промова У. Черчілля в 

Цюриху (1946 р.). Європейський рух і створення Ради Європи. План 

Маршалла (1948) та початок європейської економічної інтеграції. Воєнно-

політична інтеграція (Західноєвропейський Союз).  

Створення Європейського співтовариства з вугілля та сталі (ЄСВС). 

Паризький договір про заснування ЄСВС. План Шумана. План Р. Плевена. 

Римські договори. Заснування Європейського Економічного Співтовариства 

(ЄЕС) та Європейського співтовариства атомної енергії (Євратом). Жан Монне 

та його ідеї об’єднаної Європи. Створення європейської асоціації вільної 

торгівлі. Формування Спільного ринку. Розвиток спільного 

сільськогосподарського ринку. Європейське Економічне Співтовариство у 

1958 – 1960-х рр. 

Гаазький саміт 1969 р. Перші розширення Європейських Співтовариств. 

Вступ до ЄЕС Великої Британії, Ірландії, Данії. План Вернера. «Європейська 

валютна змія». Розвиток ЄЕС у 1973 – 1984 рр. заснування європейської 

валютної системи. Розвиток спільних політик ЄЕС. Єдиний Європейський Акт 

(ЄЄА). Основні положення ЄЄА. Середземноморське розширення. Вступ 

Греції до Європейського Співтовариства. Вступ Іспанії та Португалії до 

Європейського Економічного Співтовариства. 

Єдиний простір без кордонів. Шенгенські угоди. Возз’єднання 

Німеччини та європейська інтеграція. Маастрихтський договір та заснування 

ЄС. Основні положення Маастрихтського договору. Вступ до Європейського 

Союзу Австрії, Фінляндії і Швеції. Еволюція стратегії Співтовариства щодо 

прийняття країн ЄАВТ. Амстердамський і Ніццький договори. Основні 

положення Амстердамського договору. Реформи ЄС. 

Загальна характеристика інституціональної системи Європейських 

Співтовариств. Комісія, Рада Міністрів, Європейський Парламент, Суд 



Європейських Співтовариств. Дорадчі органи ЄЕС. Європейський 

інвестиційний банк. Рахункова палата. Бюджет Співтовариств, правова 

система. Формування нових європейських інституцій. Спільна торгівельна 

політика. Спільна сільськогосподарська політика. Соціальна та освітня 

політика ЄС. Спільна промислова політика. Регіональна політика. 

Фінансування спільних політик. 

Реформування інституційної структури ЄС на початку ХХІ ст. Розробка 

та прийняття Договору про запровадження Конституції для Європи. 

Лісабонський договір 2007 р. Рада Європейського Союзу. Європейський 

парламент. Європейська рада. Європейська комісія. Європейський суд. 

Допоміжні інституції та агенції ЄС. 

Спільна зовнішня діяльність ЄС. Методи проведення Спільної 

зовнішньої політики. Становлення спільної європейської політики у сфері 

безпеки й оборони. Політика безпеки й оборони Європейського Союзу. 

Відносини ЄС з міжнародними організаціями. Співробітництво у сфері 

внутрішніх справ і юстиції. Європейське поліцейське відомство. Боротьба з 

тероризмом.   

Основні етапи та напрямки європейської інтеграції. Передумови та 

значення розширення ЄС на схід. Еволюція політики ЄС щодо країн 

Центрально-Східної Європи. Розширення Європейського Союзу у 2004 – 2007 

рр. Інтеграційна політика ЄС з 2010 р. по 2016 р. Умови вступу до ЄС. Країни 

кандидати на вступ до ЄС.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І УКРАЇНА 

Передумови Української євроінтеграції. Європейська інтеграція як 

незмінний стратегічний пріоритет державної політики незалежної України. 

Становлення та динаміка відносин між Україною та ЄС. Історичні етапи 

розвитку відносин між Україною та ЄС. Відкриття представництва 

Європейської Комісії в Україні. 

Підписання між Україною та Європейським Союзом Угоди про 

партнерство та співробітництво (УПС). Ухвалення Європейською Радою 10 

грудня 1999 р. в Гельсінкі Спільної стратегії ЄС щодо України (ССУ). 

Формування інституційно-правової системи співробітництва України з ЄС. 

Ухвалення Плану дій Україна – ЄС. Спільні органи співробітництва України 

та ЄС. Саміти Україна-ЄС, Рада та комітет з питань співробітництва, Комітет 

асоціації України-ЄС, Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Комітет регіонів ЄС. 

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: 

етапи та механізми. Виникнення європейської політики сусідства. 

Європейська політика сусідства та Україна. Співпраця між Україною та ЄС у 

спільних площинах ЄПС: Політичний і людський виміри; Економічний вимір; 

Вимір безпеки. Позиція України щодо Європейської політики сусідства. 

Основні недоліки програми Європейської політики сусідства для України. 



Запровадження ініціативи «Східне партнерство». Суть політики 

Європейського Союзу «Східне партнерство». Тематичні платформи, як 

ключові елементи політики «Східного партнерства». Україна і політика 

«Східного партнерства». Саміти «Східного партнерства».  

Підготовка Угоди про асоціацію. Політична асоціація та економічна 

інтеграція України. Основні складові Угоди. Принципи Угоди. Мета Угоди. 

Зміст Угоди. Галузеве співробітництво. Інституційні, загальні й прикінцеві 

положення Угоди. Набуття чинності Угоди про асоціацію. Порядок реалізації 

Угоди. Переваги й ризики впровадження положень Угоди. Наслідки реалізації 

положень Угоди для міжнародного становища України та взаємовідносин з 

державами-сусідами. 

Розроблення плану дій щодо безвізового діалогу. Нормативно-правова 

база безвізового діалогу. Виконання плану дій щодо безвізового діалогу між 

Україною та Європейським Союзом. Запровадження ЄС безвізового режиму 

для громадян України. Умови безвізового режиму для громадян України. 

Співпраця у сфері безпеки та оборони. Торговельно-економічне 

співробітництво. Співробітництво у сфері юстиції і внутрішніх справ. Спільні 

екологічні заходи. Співробітництво в енергетичній сфері. Співпраця у 

транспортній галузі. Співпраця у гуманітарній сфері. Болонський процес. 

Макрофінансова підтримка України Європейським Союзом. Співпраця 

України з ЄС в рамках «Чорноморської синергії». 

Взаємовідносини Україна-НАТО. Історія співпраці України й Альянсу. 

План дій Україна-НАТО. Співробітництво у військовій сфері. Співпраця у 

сфері науки і техніки. Функціональне забезпечення безпекової політики 

держави. Національна система координації взаємовідносин з Альянсом. 

Переваги й ризики зближення України та НАТО. Подолання стереотипів про 

НАТО та інформаційна політика. Двосторонні відносини України з країнами-

сусідами, які є членами НАТО. Участь України у миротворчих місіях НАТО. 

Перспективи співробітництва України з НАТО. 

Напрями та перспективи європейської інтеграції України. Підтримка 

держав-членів ЄС європейського вибору України. Співробітництво України з 

державами-членами ЄС у контексті інтеграції України до Європейського 

Союзу  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ЙОГО СВІТОВІ АНАЛОГИ 

Здобичницько-уходницькі колективи на території Низу. Шляхетсько-

рицарський вплив на інституалізацію запорозького козацтва. Соціальна 

стратифікація Січі. Владні структури. Демократія вождівського типу. 

Структура куреня. Структура зимівника. Звичаї та традиції запорожців. Роль 

релігійного фактора в культурі запорозького козацтва.  

Поняття «Великого Кордону». Чоловічі корпорації в архаїчних людських 

суспільствах. Розбійницькі й піратські конвіксії. Рицарсько-чернецькі ордени.  

Козацькі спільноти південно-західної частини Великого Кордону 

(граничари Хорватії, гайдуки, секеї та шляхта-однодворці Угорщини, куруци 



Трансільванії та ін.). Аналоги зі Сходу Великого Кордону: Військо Донське, 

козацькі спільноти Волги, Яїку, Тереку. 

Поява козацьких громад на волостях. Утворення перших полків у 1625 р. 

Посилення соціальної стратифікації. Українське козацтво в системі польських 

військово-політичних інтересів. Ординація 1638 р. Початок розселення на 

Слобожанщину.  

Політична система та інституційна модель Української козацької 

держави. Міжнародні відносини та дипломатія. Військова організація 

українського козацтва. Трансформація козацького стану після утворення 

держави в 1648 р. Козацьке землеволодіння, його еволюція в наступні періоди. 

Система пільг і привілеїв козацької верстви. Козацькі суди, зміни в 

юрисдикції. Неурядова старшина Української козацької держави. 

Матеріальна й побутова культура (одяг, харчування, житло, заняття). 

Традиції та звичаї. Характер і ментальність українського козака. Військове 

мистецтво. Українське козацьке бароко.  
 

МОДУЛЬ 2 

ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ» 

1. Тенденції розвитку сучасного світового освітнього простору.  

2. Демократія: витоки, передумови становлення, розвиток, роль у 

сучасному світі.  

3. Тоталітаризм як феномен політичного життя ХХ ст.  

4. Гроші: історія, сучасність, перспективи.  

5. Європейська і американська моделі сучасного постіндустріалізму.  

6. Головні тенденції розвитку глобального технологічного простору. 

7. Феномен ідеології. Найбільш впливові політичні ідеології сучасного 

світу. 

8. Джерела формування і складові культури сучасного світу.  

9. Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону: сучасний стан та 

перспективи розвитку. 

10. Інститут сім’ї: історія, сучасний стан та оцінка перспективи. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА» 

1. Поняття «місто». Типологія та функції міста.  

2. Європейське місто як самобутнє середовище. 

3. Соціальна сутність і структура античного міста-полісу. 

4. Передумови та теорії виникнення міст у Західній Європі. 

5. Соціальна структура середньовічного міста в Західній Європі 

6. Європейське місто в епоху Нового часу. 

7. Зміни в соціальній структурі євроміста в епоху Нового часу. 



       8. Індустріалізація та європейське місто у ХІХ ст. 

9. Процес формування громадянського суспільства в європейському місті 

ХХ ст. 

10. Розвиток європейського міста в умовах глобалізації. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ  

«ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ» 

1. Поняття, структура, форми та категорії ментальності. 

2. Уявлення про індивіда, сім’ю та суспільство в епоху античності.  

3. Характеристика релігійної ментальності середньовіччя. 

4. Сприйняття сексуальності та кохання в Новий час. 

5. Уявлення середньовічних людей про душу, тіло та хвороби. 

6. Уявлення про вік та зміни в поглядах на смерть в епоху нового часу. 

7. Страхи та надії в повсякденному житті античної людини. Щастя і смуток у 

світі уявлень епохи античності. 

8. Масова комунікація в сучасних індустріальних державах. Мас-медійна 

комунікація. 

9. Ставлення до влади та сприйняття права в античні часи. 

10. Середньовічні уявлення та сприйняття простору та часу. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ» 

1. Удосконалення фаланги фіванським полководцем Епамінондом. 

2. Реорганізація римської армії Гаєм Марієм. 

3. Військова підготовка середньовічного лицаря. 

4. Шведська армія й оформлення лінійної тактики Густавом ІІ Адольфом. 

5. Стратегія Фрідріха ІІ Великого. 

6. Система навчання, виховання, заохочення військових, запроваджена 

Наполеоном І. 

7. Військове мистецтво у франко-прусській війні 1870-1871 рр. 

8. Людські ресурси, чисельність, комплектування й організація збройних сил 

воюючих сторін в Першій світовій війні. 

9.  Етапи й основні битви Другої світової війни. 

10.Створення термоядерної зброї і зміни великої стратегії. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КРАЇН 

ЄВРОПИ» 

1. Правоохоронна діяльність у практиці європейських держав. 

2. Національний, міжнародний та європейський правопорядок. 



3. Формування силових структур у Стародавній Греції та Римі. 

4.  Діяльність силових структур у державах Середньовічної Європи. 

5. Розвиток поліції у Франції XVII – XXI ст. 

6. Розвиток поліції в Обʼєднаному королівстві Велика Британія. 

7. Поліція в Італії: від єдиної Італії до єдиної поліції. 

8. Становлення поліції в Іспанії та Німеччині. 

9. Розвиток міжнаціональних поліцейських обʼєднань Інтерпол та Європол. 

10. Історичні аспекти формування судових систем європейських країн. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 

1. Становлення ідеї об’єднаної Європи.  

2. Пан’європейський союз Р. Куденхов-Калергі та проект об’єднаної 

Європи А. Бріана.  

3. Розвиток європейської інтеграції після Другої світової війни.  

4. Створення Європейського співтовариства з вугілля та сталі (ЄСВС).  

5. Римські договори. Заснування Європейського Економічного 

Співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовариства атомної енергії 

(Євратом).  

6. Перші розширення Європейських Співтовариств. Вступ до ЄЕС Великої 

Британії, Ірландії, Данії.  

7. Маастрихтський договір та заснування ЄС.  

8. Формування та розвиток інституційної системи Європейських 

Співтовариств. 

9. Спільні політики Європейського Союзу. 

10. Розширення Європейського Союзу у 2004 – 2007 рр.  

11. Умови вступу до ЄС. Країни кандидати на вступ до ЄС.  

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І УКРАЇНА» 

1. Історичні етапи розвитку відносин між Україною та ЄС.  

2. Підписання між Україною та Європейським Союзом Угоди про 

партнерство та співробітництво (УПС).  

3. Саміти Україна-ЄС. 

4. Виникнення європейської політики сусідства.  

5. Європейська політика сусідства та Україна.  

6. Україна і політика «Східного партнерства».  

7. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. Політична асоціація та економічна інтеграція України.  

8. Безвізовий діалог між Україною та Європейським Союзом. 



9. Співпраця у гуманітарній сфері між Європейським Союзом і Україною. 

10. Болонський процес.  

11. Взаємовідносини Україна-НАТО. Історія співпраці України й Альянсу. 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ «УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ЙОГО СВІТОВІ 

АНАЛОГИ» 

1. Аналоги українського козацтва на сході Великого Кордону: донське, 

волзьке, терське, гребінське і яїцьке козацтва  

2. Запорозька Січ у другій половині XVI – XVIII ст.: засади, структура 

управління і поділів, військовий і політичний потенціал, економічна складова 

функціонування, культурні фактори. 

3. Історичні аналоги козацтва (поняття чіфдома; чоловічі союзи, розбійницькі 

конвіксії, західноєвропейське рицарство, дружинні структури київських 

князів). 

4. Козацьке землеволодіння в середині XVII ст., його еволюція в наступний 

період (до кінця XVIIІ ст.). 

5. Козацькі спільноти південно-західної частини Великого Кордону (ускоки, 

граничари, секеї, гайдуки, шляхта-однодворці, куруци). 

6. Матеріальна й побутова культура українського козацтва (одяг, харчування, 

житло, заняття).  

7. Міжнародні відносини та дипломатія Української козацької держави.  

8. Неурядова старшина Української козацької держави (середина XVII – XVIIІ 

ст.). 

9. Політична система та інституційна модель Української козацької держави.  

10. Поняття Великого Кордону (Фронтиру), його вплив на формування 

українського козацтва. 
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2. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. 
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4. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих 
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[Електронний ресурс] // Сайт : Законодавство України. – Режим доступу: 
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25. Угоди між Україною та ЄС (рамкові угоди, зовнішня політика та 

безпека, юстиція, свобода та безпека, торговельно-економічне 
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співробітництво та міжлюдські контакти, фінансове співробітництво та 

технічна допомога, інше) [Електронний ресурс] // Сайт : Урядовий портал. 

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ ВІДПОВІДІ ПІД ЧАС 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКІ 

СТУДІЇ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ 

Відмінно (А) 

(90 – 100 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій, показав причино-наслідкові зв’язки, виділив проблемні аспекти та 

концептуальні особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку 

ґрунтовним аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент 

всебічно володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При 

викладі матеріалу чітко формулюються дефініції, правильно 

використовується фахова термінологія. 

Добре (В) 

(82 – 89 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій в контексті загальної тематики семінару, показав причино-

наслідкові зв’язки, окреслив проблемні аспекти та концептуальні 

особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку ґрунтовним 

аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент  добре 

володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При викладі 



матеріалу чітко формулюються дефініції та правильно використовується 

фахова термінологія. 

Добре (С) 

(74 – 81 балів) 

Студент логічно і достатньо повно розкрив сутність питання та 

послідовність подій, показав причино-наслідкові зв’язки, надав загальну 

характеристику проблемних аспектів та деяких концептуальних 

особливостей, аргументував свої висновки і власну оцінку аналізом 

фактологічного матеріалу. Студент  загалом володіє історіографічним та 

джерельним матеріалом. При викладі матеріалу студент оперує окремими 

дефініціями та фаховими термінами. 

Задовільно (D) 

(64 – 73 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність подій, показав окремі причино-наслідкові зв’язки, виклав 

загальновстановлені висновки. Студент володіє незначним 

історіографічним та джерельним матеріалом.  

Задовільно (E) 

(60 – 63 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність окремих подій, не розкрив причинно-наслідкові зв’язки і 

частково навів загальновстановлені висновки. Студент володіє незначним 

історіографічним та джерельним матеріалом. 

Незадовільно (FX) 

(35 – 59 балів) 

Студент не знає відповіді на запитання. 

Незадовільно (F) 

(1 – 34 балів) 

Студент не з’явився на екзамен. 
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