
Назва дисципліни  Сучасні соціально-економічні процеси в Польщі 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 5 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Дедурін Г. Г. (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Геополітика», «Геоекономіка», «Регіональні 

системи міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Інтеграційні процеси і міждержавні 

об'єднання в сучасному світі», «Міжнародні економічні 

відносини», «Зовнішня політика країн Центрально-Східної 

та Південно-Східної Європи». 

Опис 

Мета дисципліни.  
надання студентам цілісного уявлення щодо найбільш 

актуальних соціально-економічних процесів у сучасній 

Польщі у контексті геополітичних перетворень, що 

відбулися після розпаду «соціалістичного табору». 

З’ясування основних досягнень і проблем польської 

держави у цій сфері, причин їх появи, ґенези та можливих 

шляхів вирішення 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів:  

ПРН2 – уміти визначати головні тенденції сучасного 

світового розвитку, його рушійні сили, суперечності, 

проблеми і виклики у політичній, соціально-економічної, 

екологічної та інших сферах. 

ПРН3 – володіти навичками дослідницької діяльності, 

включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, 

виділення об’єкта і предмета дослідження, вибір способу і 

методів дослідження. 

ПРН4 – працювати з інформацією: знаходити, оцінювати та 

використовувати інформацію з різних джерел, необхідну 

для вирішення наукових і професійних завдань. 

ПРН5 – здатність до самостійного структурування проблем 

політичної, економічної і соціальної трансформації 

сучасного світу. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом  48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські заняття).    

Тема 1. Особливості соціально-економічного розвитку 

Польщі за часів ПНР (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 



Тема 2. Перехід від соціалістичної до ринкової економіки. 

Шокова терапія Бальцеровича (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема 3. Причини стабілізації  економічного розвитку у ІІ 

пол. 1990-х рр.на поч. 2000-х рр. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема 4. Вступ Польщі до ЄС: очікування та реальність 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 5. Приватизація та реприватизація: польський 

сценарій (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 6. Проблеми трудової міграції у сучасній Польщі 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Популізм у політичному житті Польщі (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Зміни у соціально-економічному розвитку Польщі в 

умовах світової пандемії (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у 

формі екзамену. 

Мова викладання - українська 

 

 


