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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати систематичний виклад історії соціально-економічного 

розвитку Німеччини в період після Другої світової війни і до початку ХХІ століття, коли ця 

центрально-європейська країна досягла вершин науково-технічного прогресу і, маючи одну 

з найпотужніших економік світу, створила ефективну систему соціального захисту та 

соціальних гарантій для свого суспільства.  

 

.2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні події та тенденції історії провідних європейських країн нового та 

новітнього часу загалом та Німеччини зокрема. 

2. Вміти орієнтуватися в інформаційному просторі у пошуку необхідних джерел та 

літератури, раціонально та критично опрацьовувати отриману інформацію, 

структуровано викладати свої знання як в усній, так і в письмовій формі.  

3. Володіти на достатньом у рівні німецькою чи/та англійською мовами для 

самостійного опрацювання джерел та літератури з курсу та базовими навичками 

критики джерел та історичного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Пропонований курс є дисципліною за вибором для студентів-істориків четвертого 

курсу, що навчаються за програмою бакалавра і спеціалізуються по кафедрі нової та 

новітньої історії зарубіжних країн. Він дозволяє студентам не лише доповнити і поглибити 

свої знання про процеси економічного і соціального розвитку Німеччини у новітній час, але 

й ознайомитися з успішним досвідом вирішення складних соціально-економічних проблем, з 

якими Німеччина зіткнулася після розгрому нацизму у Другій світовій війні, у процесі 

переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, у результаті возз’єднання 

країни після краху комуністичної системи в НДР. Подібні процеси трансформації економіки 

і суспільства у результаті звільнення від панування тоталітарної держави і переходу до 

ліберально-демократичного суспільного устрою переживає нині й Україна. В курсі 

висвітлюються також актуальні тенденції та історичні здобутки у розвитку освіти і культури 

Німеччини в новітній час. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): показати основні здобутки та проблеми економічного 

розвитку ФРН і дати огляд структури сучасного німецького суспільства та системи його 

соціального захисту. 

Студент повинен знати: основні віхи та результати економічного розвитку ФРН; 

основні напрями та механізми політики забезпечення соціального захисту населення; 

вміти: визначати об’єктивні причини та суб’єктивні фактори, які впливали на 

соціально-економічний розвиток країни;  характеризувати соціальну структуру та соціальну 

політику ФРН в історичному та міжнародному вимірах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсото

к у 

підсумк

о-вій 

оцінці з 

дисцип

ліни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати джерела швидкого економічного 

зростання ФРН у повоєнні роки 

лекція, 

самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ1 

5% 

1.2 Знати основні тенденції та віхи 

економічного розвитку ФРН. 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 

10% 

1.3 Знати соціально-економічні проблеми, 

породженні возз’єднанням Німеччини та 

шляхи їх вирішення  

лекція, 

самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ1 

5% 

1.4 Знати основні досягнення та проблеми 

сучасної німецької економіки. 

лекція, 

самостійна 

робота 

реферат з 

тем ЗМ1 

10% 

1.5 Знати фактори та тенденції змін 

соціальної структури німецького 

суспільства 

лекція, 

самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ2 

5% 

1.6 Знати зміст таких понять як бреттон-

вудська фінансова система, контрибуції, 

репарації, реституції, соціальна ринкова 

економіка, німецьке «економічне диво», 

суспільство «загального добробуту», 

стагфляція, ревальвація, неолібералізм, нові 

соціальні рухи, нове соціальне питання та 

ін. 

лекція, 

самостійна 

робота 

залік 10% 

2.1 Вміти. вирізняти і порівнювати загальні та 

особливі риси в економічній політиці 

різних урядових коаліцій ФРН  

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 

10% 

2.2 Вміти. аналізувати вплив міграційних 

процесів на формування сучасного 

суспільства ФРН та інших європейських 

країн  

лекція, 

самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ2 

5% 

2.3 Вміти. порівнювати шляхи, форми та 

здобутки забезпечення соціального захисту 

населення у ФРН з іншими країнами 

лекція, 

самостійна 

робота 

Реферат з 

тем ЗМ2 

10% 

2.4 Вміти визначати об’єктивні причини та 

суб’єктивні фактори, які впливали на 

досягнення економічних підйомів чи 

зумовлювали господарські кризи в новітній 

економічній історії ФРН 

лекція, 

самостійна 

робота 

залік 15% 

2.5 Вміти характеризувати соціальну 

структуру та соціальну політику ФРН в 

історичному та міжнародному вимірах. 

лекція, 

самостійна 

робота 

залік 15% 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків 

спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 2.1. 2.2. 2.3 2.4 2.5. 

             

Уточнюються            

            



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.2 — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4 — 10 балів/ 6 балів. 

3. Бліц-опитування з тем ЗМ1 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

4. Бліц-опитування з тем ЗМ2 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів. 

5. Реферат (ЗМ1): РН1.3 -  10 балів/ 6 балів. 

6. Реферат (ЗМ2): РН1.5 -  10 балів/ 6 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 2.1, 2.2 – 40 балів / 24 бали. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані за  виконання рефератів; бали, отримані під час модульного 

контролю (за виконання контрольної роботи), а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (заліку), а саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 

(ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-16. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати чи есе) і підсумкове оцінювання 

(залік). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

 

 

Змістовий модуль 1.  

Віхи економічного розвитку ФРН. 

Досягнення і проблеми німецької 

економіки 

Змістовий модуль 2.  

  Соціальні відносини і 

соціальна політика ФРН    

Залік 

30 залікових балів  (максимум) 30 залікових балів (максимум)  

40 балів 

(максимум) самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

модульна 

контрольна 

робота  

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, оцінювання  

рефератів чи есе, модульних контрольних робіт. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування (загалом 4 за семестр) щодо 

понять та визначень, які студент має засвоїти в процесі опанування програмного матеріалу 

курсу. Правильна відповідь на одне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування – 5. 

Реферати студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема реферат 1 (до 15 жовтня) і 

реферат 2 (до 1 грудня). Критерії  оцінки реферату:  

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми       7-8 балів; 

3. тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 балів; 

4. реферат переважно компілятивного рівня     3-4 бали; 

5. розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-2 бали. 

Теми рефератів з кожного змістового модулю викладач пропонує студентам на 

першому занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада.   

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно змістового модулю 1 і змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, контрольна робота ЗМ1 (кінець жовтня) і 

контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

формі. Студент отримує одне з двадцяти, що містяться у переліку, питань чи завдань і 

виконує його у письмовій формі. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за 

МК – 10 балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до 

складання МК, і даний модуль йому не зараховується.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (модульні контрольні роботи, 

бліц-опитування, реферати).   



Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, які 

набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для 

одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з 

пропущених лекцій для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до 

складання заліку. Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи 

(заліку) - 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

ПМК / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

№  

п/п 

 

Назва теми і лекції 

Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 

1. Вступ 1 - 



Змістовий модуль 1. 

Віхи економічного розвитку ФРН. Досягнення і проблеми німецької економіки 

2.  Тема 1. Стан повоєнного німецького господарства, 

економічна політика окупаційних держав та її наслідки. 

2 2 

3. Тема 2. Соціально-економічний курс урядів християнсько-

ліберальної коаліції та стрімке економічне піднесення ФРН в 

50-і – 60-і рр. (“економічне диво”). 

 

2 

 

2 

4. Тема 3. Економічний спад 1966–1967 рр. та шляхи його 

подолання. Нова економічна політика уряду “великої 

коаліції” (1966-1969 рр.)  

 

2 

 

2 

5. Тема 4. Економічна ситуація початку 70-х рр.: “стагфляція”, 

ревальвація марки, соціально-економічний курс уряду 

В.Брандта. 

 

1 

 

2 

6. Тема 5. Німецька економіка в першій половині 1970-х років. 

“Нафтова криза” 1973-74 рр. та її вплив на розвиток ФРН. 

 

2 

 

2 

7. Тема 6. Економічна політика уряду Г. Коля та її результати. 2 2 

8. Тема 7. Економічні проблеми, породжені возз’єднанням 

Німеччини, та шляхи їх вирішення. 

2 2 

9. Тема 8. Місце ФРН у сучасній світовій економіці. 2 2 

10. Контрольна робота з тем ЗМ1. 1 - 

11. Реферат з тем ЗМ1  3 

 

Змістовий модуль 2. 

Соціальні відносини і соціальна політика ФРН 

  

12. Тема 9. Історичні фази розвитку соціальної політики у 

Німеччині. 

1 2 

13. Тема 10. Роль міграційних процесів у формуванні сучасного 

німецького суспільства.  

2 2 

14. Тема 11. Розвиток соціальної структури Німеччини. Доходи 

та їх розподіл у ФРН.   

2 2 

15. Тема 12. Прожитковий мінімум та критерії «класичної» 

соціальної допомоги. Соціальний захист сім’ї, материнства та 

дітей. 

2 2 

16. Тема 13. Страхова система медичної допомоги та догляду за 

немічними. Характеристика пенсійної системи. 

2 2 

17. Тема 14. Законодавчий захист праці та стандарти допомоги по 

безробіттю. Шляхи вирішення житлової проблеми. 

2 2 

18. Тема 15. Система освіти в ФРН. 2 2 

19. Тема 16. Релігія і церква в німецькому суспільстві. 2 2 

20. Реферат з тем ЗМ2   3 

22. Контрольна робота  з тем ЗМ2 1  

23. Підсумкова контрольна робота (залік) 1  

 Всього 34 38 

Загальний обсяг 72 год., у тому числі: 

лекцій – 34 год; 

самостійна робота – 38 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. – М., 2005. 

2. Германия. Вызовы ХХІ века./ Под ред. В.Б.Белова. – М.: Изд-во «Весь мир», 2009. – 92 с. 



3. Ламперт, Хайнц. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М.: Дело, 2003. – 

220 с. 

4. Мартинов А.Ю. Об’єднана Німеччина: від «Боннської» до «Берлінської» республіки 

(1990 – 2005 рр.). – К., 2006. – 447 с. 

5. Морозов А.А. Германская Демократическая Республика: жизнь и события. – М., 2009. 

6. Німеччина у фактах. – Франкфурт-на-Майні, 2010. 

7. Ригер Р. Экономическая история Германии. – М., 2001.  

8. Abelshauer, Werner. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart. – 2. 

ueberarb. und erweit. Aufl. – Muenchen, 2011. – 620 S. 

9. Schäfers, Bernhard / Zapf, Wolfgang (Hrsg.) Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. – 

2. erweit. und aktual. Auflage. – Bonn, 2001. – 800 S. 

10. Steuerwald, Christian. Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich. – 3., 

überarb. Aufl. – Wiesbaden: Springer VS, 2016. – 360 S. [www.springer.com]  

 

Додаткова: 

1. Аденауер К. Воспоминания (пер.с нем.). Вып.1. (1945–1953). – М.: Прогресс, 1966. – 286 с. 

2. Брандт В. Демократический социализм. – М.: Республика, 1992. –    447с. 

3. Власов Н.А. Германия в начале ХХІ века. – Спб., 2008. – 308 с. 

4. История Германии. Документы и материалы. / Под ред. Б.Бонвеча и Ю.В.Галактионова. 

Т.3. – М., 2005. 

5. Коваленко Ю. Профессиональное образование в ФРГ. – М., 2002. – 60 с. 

6. Махиня Н.В. Педагогічна освіта у Німеччині: історія та сучасність. – Черкаси: Вид-во ЧНУ 

ім. Б.Хмельницького, 2008. – 64 с. 

7. Орлова М.И. ГДР: рождение и крах. – М., 2000. 

8. Патрушев А.М. Германия в ХХ веке: учеб. пос. – М.: Дрофа, 2004. – 234 с. 

9. Семиряга М.И. Как мы управляли Германией: политика и жизнь. – М., 1995. 

10. СССР и германский вопрос 1941 – 1949 гг.: в 3-х томах. Документы из Архива внешней 

политики Российской Федерации. – М.: Международные отношения, 2000.  

11. Факти про Німеччину. – Франкфурт-на-Майні: Зоцієтетс Ферлаг, 2010. – 191 с. Режим 

доступу: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk  

12. Шульце, Гаген. Історія Німеччини. / Перекл. з нім. О. Насика – К.: Наука, 2010. – 280 с. 

14. Boeckh, Jürgen; Huster, Ernst-Ulrich; Benz, Benjamin. Sozialpolitik in Deutschland. Eine 

systematische Einführung. 2., aktual. Aufl. – Wiesbaden, 2006. 

15.  Hartwich, Hans-Hermann (Hrsg.). Die Europäisierung des deutschen Wirtschaftssystems. – 

Opladen, 1998. 

16. Pilz, Frank. Der Sozialstaat. Ausbau – Kontroversen – Umbau. – Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2004. – 283 S. 

17.  Schäfers, Bernhard / Zapf, Wolfgang (Hrsg.) Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. – 

2. erweit. und aktual. Auflage. – Bonn, 2001. – 800 S. 

18.  Spoerer, Mark; Streb, Jochen. Neue deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. – 

München; Oldenbourg, 2013. - IX, 306 S. : Ill., graph. Darst. [wrb 506:d/s66].  Online-Ausg.: 

Spoerer, Mark: Neue deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. 

19. Steuerwald, Christian. Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich. – 3., 

überarb. Aufl. – Wiesbaden: Springer VS, 2016. – 360 S. [www.springer.com]  
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