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Опис навчальної дисципліни 

Спеціїалізований навчальний курс (спецкурс) "Процеси і проблеми 

суспільної трансформації в сучасній Україні" викладається для студентів 

Інституїгу історії і політології Прикарпатського національного університету 

ім. Василя Стефаника, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

"бакалавр" за спеціальністю "Історія". Спецкурс читається на четвертому 

році навчання протягом одного семестру. 

Загальний обсяг годин спецкурсу "Процеси і проблеми суспільної 

трансформації в сучасній Україні" становить 36 годин. З них 20 годин 

виділено на проведення лекційних занять, 1(5 - на проведення семінарських 

занять. Видом підсумкового контролю є залік. 

Мета спецкурсу — вивчення та творче осмислення сучасних 

трансформаційних процесів за умов становлення незалежної української 

держави на рубежі ХХ-ХХІ століть. 

Головне завдання спецкурсу — засвоєння студентами вузлових 

ісіоричілих подій та процесів періоду новітнього українського 

державотворення, аналіз та осмислення демократизації українського 

суспільства в новітніх умовах, визначення перспектив розвитку України в 

yvtOBax світової інтеграції та глобаїлізації. Одним із завдань спецкурсу є 

сприяння розвитку всесторонньо розвинутої особистості. 

Основний акцент зроблено на засвоєнні проблематики сучасного 

демократичного розвитку, державотворчих процесах, проблемах 

реформування соціально-політичної сфери, актуальних питаннях 

національного та культурного розвитку, проблемах міжнародних взаємин та 

м іжнародного співробітництва України, визначення її зовнішньополітичного 

курсу та пріоритетів, перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Засвоєння програми спецкурсу дозволить студентам значно розширити та 

поглибити знання сучасної вітчизняної історії, засвоїти навики історико-

політологічного аналізу поточних суспільних подій і процесів. 

Програма спеціалізованого навчального курсу "Процесії і 

проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні" 

Тема 1. Україна на шляху до незалежності (1985-1991). 6 год. 

Україна в період горбачовської "перебудови": декларовані реформи і 

практичні реалії. Національно-політичне відродження: демократизація 

суспільного та релігійного життя, неформальний громадсько-політичний рух, 

зародження багатопартійності. 

Наростання кризових явищ в соціально-економічній сфері; спроби 

модернізації командної економіки; погіршення рівня життя громадян; "війна 

повноважень" між союзним ценіром і республікою. Чорнобильська 

катастрофа та її наслідки. 

Перші демократичні вибори в республіці 1990 р. та їх наслідки. 

Початок українського парламентаризму. Курс на незалежність: від 

Декларації про державний суверенітет України 1990 р. до Акгу 

проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум 1 грудня 

1991р.: результати та політико-правові наслідки. Розпад СРСР. 

Тема 2. Державотворчий процес в Україні 6 год. 

Правонаступництво України. Становлення молодої української 

держави: запровадження інституту президента; реформування системи 

державного управління; створення нових державних інститз'тів влади. 

Державна символіка України. Прийняття Конституції України 1996 p., 

політико-юридичне закріплення форм державного устрою, правління та 

режиму. Напрями та специфіка політичного курсу керівництва держави. 

Перспективи сучасного конституційного реформування. 

Адміністративно-територіальний устрій країни. Політико-правовий 

статус Автономної республіки Крим; проблеми кримського сепаратизму в 

середині 1990-х років. Функції і повноваження державних адміністрацій та 



органів місцевого самоврядування. Централізм і регіоналізм: 6oj ютьба 

тенденцій. 

Створення Збройних сил України, правоохоронних органів де]:іжави; 

проблеми їх становлення та розвитку. Роль судової та правоохоронної с.истем 

у становленні демократичного суспільства. Конституційний Суд Уіраїни. 

Рада національної безпеки і оборони України: повноваження та ф;,'нкції. 

Поняття та сутність національної безпеки України. 

Тема 3. Особливості політичного розвитку України 6 го,п. 

Громадсько-політичне життя в період незалежності. Форм^'вання 

багатопартійності. Особливості партійно-політичної системи Уі:раїни. 

Розвиток українського парламентаризму. Парламентські та президентські 

виборчі кампанії: характер, результати, наслідки. 

Формування основ громаданського суспільства. Неурядові громадські 

організації і їхня роль в поширенні демократії. Український медіііний і 

інформаційний простір. Роль та впливи українських мас-медіа. 

Проблема удосконалення політичної системи України. Політична 

реформа: ідеї, реалізація, перспективи. Вибір моделі державно-політнчного 

управління. Українська політична еліта: шляхи та методи формув;їння і 

діяльності. 

Тема 4. Соціально-економічне життя незалежної України 6 год. 

Кра.х планово-адміністративної економіки. Проблеми реформ;/вання 

економічних відносин: розрив економічних зв'язків; падіння рівня 

виробництва; криза фінансово-грошової системи; роздержавлення майна і 

власності; занепад аграрного сектору. Господарсько-економічна криза 90-х 

років: причини, характер, шляхи подолання. Фінансово-промисловий кішітал. 

Стратегія економічного реформування. Модернізація економічних 

відносин в державі. Проблеми інтеграції України в світове економічне 

товариство. Україна і COT. Зміни в соціальній структурі населення. 

Соціаіьна і майнова диференціація населення. Питання становлення 

"середнього класу" в Україні. Проблеми адаптації соціальної сфери до умов 

та перспектив відкритого ринкового суспільства. 

Тема 5. Україна на міжнародній арені 6 год. 

Міжнародне визнання України. Встановлення дипломатичних відносин 

з країнами світу. Здійснення зовнішньополітичної діяльності. Формування та 

реалізація зовнішньополітичних пріоритетів. Без'ядерний та позаблоковий 

статус держави. 

Україна в системі геополітичних відносин Сходу і Заходу. Двостороннє 

та регіональне співробітництво. Україна і країни СНД. Україна і 

Єврогейський союз. Багатовекторність як основа зовнішньополітичного 

курсу України: здобутки і втрати. 

Особливості стратегічних стосунків з Росією та США. Європейська та 

євроа лантична інтеграція: практичні кроки та перспективи. Проблема 

вступу України в НАТО: військовий, політичний, соціокультурний виміри. 

Участь України в міжнародних організаціях. Миротворча та 

гуманітарна місії України. 

Тема 6. Національне, культурне і духовне житі я в Україні 4 год. 

Національно-культурне відродження: тенденції та специфіка. 

Культурницькі процеси: література, музичне мистецтво, кінематограф. 

Реформування системи освіти. Розвиток українського спорту. 

Етнонаціональні процеси та міжнаціональні відносини в Україні. Питання 

наданіїя російській мові статусу офіційної. Український інформаційний 

простір. 

Духовне життя в державі. Національно-релігійне відродження: 

тенденції і проблеми. Розвиток православ'я та ідея єдиної помісної 

української православної церкви. Взаємини держави і церкви на сучасному 

етапі. 



Теми і плани семінарських занять 

Заняття 1-2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРІОД 

«ПЕРЕБУДОВИ". ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

4 год. 

Основні терміни та поняття: Акт проголошення незалежності 

Українн, гласність, "группа 239", державний суверенітет, демократизація, 

дефіцит, кооперативний рух. Народна рада, незалежність, номенклатура, 

неформальні об'єднання, парад суверенітетів, парламент, партапарат, 

"перебудова", плюралізм, референдум, роззброєння, союзний договір, 

чорнобильська катастрофа. 

План. 

1. Курс на "перебудову": суть, зміст, етапи і особливості. 

2. Чинники суспільної акіивізації населення: "демократизація", 

"гласність", "плюралізм", "білі плями" історії, наслідки Чорнобильської 

катастрофи. 

3. Український національно-політичний рух - структура, програми, 

Н8іпряміи діяльності: 

а) неформальних громадських організацій; 

б) громадсько-політичних об'єднань; 

в) перших політичних партій. 

3. Форми політичної активності в період "мітингової демократії"" на 

Рі'бежі 1980-х - 1990-х років: мітинги, страйки, демонстрації. 

4. Виборчі кампанії 1989 р. та 1990 р. в республіці: процедура, процес, 

результати. 

5. Діяльність Верховної Ради України першого демократичного 

ск ликання - курс на незалежність: 

а)і початок становлення українського парламентаризму; 
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б) особливості парламентської діяльності комуністичної та опозиційної 

фракцій; 

в) політико-правові документи забезпечення української незалезкності. 

6. Від путчу до Пущі: проголошення Акту незалежності України -

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і розпад СРСР. 

Персоналі·': Драч 1., Горбачов М., Горинь М., Гурснко С., Івашко 13., 

Кравчук Л., Лук'яненко Л., Мороз О., Павличко Д., Плющ І., Чорновіл В., 

Щербицький В., Юхновський І. 

Документи до. вивчення: 

Акт проголошення незалежності України. 

Декларація про державний суверенітет України. 

Декларація основних принципів УГС. 

Рекомендована література: 

Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох. (Державотворчий процес 198.5-1999 pp.). Κ., 2000. 

Бойко О. Україна 1991-1994 pp.: Тіні минулого чи контури майбутнього? 

(нариси новітньої історії). - К., 1996. 

Бойко О. Історія України. - К., 2005. 

Бойко О. Україна: від путчу до Пущі (сернень-грудень 1991 p.): 

Монографія. - Ніжин, 2006. 

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вьімьіслм. - К., 1993. 

Гарань О. Убити дракона (З історії Руху та нових партій України). - К., 

1993. 

Кугутяк М., Гаврилів Б., Кобута С. Літопис державотворення на 

Прикарпатті (1988-2001). - Івано-Франківськ, 2002. 

Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К., 1994. 

Україна: друга половина XX століття, Нарис Історії. - К., 1997. 

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія укра:інської державності: Курс 

лекцій . -К. , 1999. 



Заняття 3. РОЗБУДОВА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ 

2 год. 

Основні терміни та поняття: автономна республіка Крим, герб, гімн, 

державний суверенітет, конституція, МВС, місцева державна адмініс- рація, 

місцеве самоврядування, національна гвардія, парламент, предсгавник 

президента, президент, Рада національної безпеки і оборони, регіоналізм, 

республіканський устрій, сепаратизм, СБУ, унітарна держава, федералізм. 

План 

1. Державний і адміністративно-територіальний устрій України. 

2. Формування державних органів влади: 

а) інститут парламентаризму; 

б) інститут президента; 

в) системи центральних і місцевих органів виконавчої влади. 

2. Створення Збройних сил України, становлення правоохорс нної і 

судової системи. 

3. Конституційний процес в Україні: проблеми та перспективи. 

4. Державні атрибути. 

Документи до вивчення: 

Закон "Про правонаступництво України" 

Закон України "Про громадянство в Україні" 

Конституція України 

Персоналії: Зленко Α., Єльцин Б., Кравчук Л., Кучма Л., Клінтон Б., 

Кузьмук О., Лазаренко П., Литвин В., Мороз О., Морозов К., Плющ І., 

Ткаченко О., Фокін В., Чорновіл В., Юхновський І., Ющенко В., Янукович В. 

Рекомендована література: 

Алжсєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох. (Державотворчий процес 1985-1999 pp.). - Κ., 2000. 

Боішо О. Україна 1991-1994 pp.: Тіні минулого чи контури майбутнього? 

(нариси новітньої історії). - К., 1996. 

Витковски А. Пятилетка без плана. Украйна: 1991-1996. Формирование 

нациснального государства, зкономики, злитьі. К., 1998. 

Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. - К., 1997. 

Кр івчук Л. Є така держава - Україна. Матеріали виступів, інтерв'ю, прес-

конференцій, брифінгів, відповідей на запитання. - К., 1992. 

Кр'їмінь В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної 

тріінсформації.-К., 1998. 

Кульчицький С. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого 

п'ятиріччя) // Укр. іст. журнал. - 1996. - №6. - С. 69 78. 

Ку іма Л. Про найголовніше. - К., 1999. 

Лигвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К., 1994. 

Лигвин В. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX 

ст. ). -К . ,2001 . 

Мі хальченко Н., Андрущенко В. Беловежье. Л.Кравчук. Украйна 1991-

І9 ' ;б . -К. , 1996. 

Телешун С.О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і 

практики. - Івано-Франківськ, 2000. 

Укз£іїна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, 

В.<з.Верстюк, С.В.Віднянський та ін.; За ред. В.М.Литвина. К., 2001. 

Український парламентаризм: минуле і сучасне. - К.1999. 

Чо зновіл В. Пульс української незалежності. - К., 2000. 



Заняття 4-5. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

2 год. 

Основні терміни та поняітя : альтернативність, виборча система, 

громадянське суспільство, депутатська фракція, багатопартійність, лідер 

пгіртійний, партія політична, плюралізм політичний, спікер. 

План. 

1. Процес формування багатопартійності: основні етапи та наслідки. 

2. Партійно-політичний розклад українських політичних сил. 

3. Парламентські і президентські виборчі кампанії в Україні. 

Визначення внутрішньополітичного курсу розвитку. 

4. Проблеми вибору політичної моделі управління країною. 

5. Становлення громадянського суспільства в Україні. 

Псрсоиалії: Горинь М., Драч І., Костенко Ю., Кравчук Л., Кучма Л., 

Кушнарьов Є., Литвин В., Лук'яненко, Марчук Є., Матвієнко Α., Медведчук 

В., Мороз О., Симоненко П., Тимошенко Ю., Ткаченко О., Чоріювіл В., 

Ющенко В., Янукович В. 

Документи до вивчення: 

Закон України "Про об'єднання громадін " 

Закон України "Про політичні партії"" 

Конституція України 

Рекомендована література: 

Бадзьо Ю. Влада - Опозиція - Держава в Україні сьогодні. Думки проти 

течії. -- К., 1997. 

Зуїцик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політідчне лідерство в 

сучасній Україні. - К., 1999. 

Головаха Є.І. Стратегія соціально-політичного розвитку України. - К., 1994. 

Історія України. Документи. Матеріали / Уклад., комент. В.Ю.Короля. -- К., 
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2002. 

Кремінь В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми сус:пільної 

трансформації. ~ К., 1998. 

Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К., 1994. 

Литвин В. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки >;Х ст.). 

- К . , 2001. 

Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець 

Європи. - Дрогобич, 2004. 

Михальченко М.І., Журавський B.C., Тгінчер В.В. Соціально-полігична 

трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибор> . - К., 

1997. 

Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільстіза 

(1994-1998): Соціал. показ. - К., 1999. 

Політична система сучасної України: особливості становлення, гс:нденції 

розвитку. - К., 1998. 

Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п'яти років/ В. Г. Кремінь 

(керівник авт. кол.). Д. М. Безлюда, В. Д. Бондаренко та ін.: Монографія. - К., 

1996. 

Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Кол. моногра(1:іія. Під 

ред. М.О.Шульгн К., 1999. 

Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією / За ред. О.Гараня, 

О.Майбороди. - К., 2000. 

Шведа Ю. Партії та партійна система України. - Л., 2001. 
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Заняття 6. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

2 год. 

Основні терміни та поняття: акціонерні товариства, бартер, бізнес 

(малий, середній), валовий внутрішній продукт, валютний курс, 

гіперінфляція, девальвація, економічна криза, люмпенізація, Міжнародний 

валютний фонд (МВФ), олігарх, приватизація, рейдерство, ринкові 

відносини, роздержавлення власності, Світова організація торгівлі (COT), 

трасти, фінансово-промислові групи. 

План. 

1. Крах командно-адміністративної економіки і загострення соці.шьно-

економічної кризи: об'єктивні та суб'єктивні чинники. 

2. Модернізація економічних відносин в Україні. Стратегія 

економічного реформування. 

3. Напрями та можливості соціально-економічного розвитку України. 

4. Перспективи інтеграції України у світове економічне товаристЕ о. 

ПерсоналіТ: Гетьман В., Кінах Α., Кучма Л., Лазаренко П., ЛаноЕий В., 

Масол. В., Пинзеник В., Пустовойтенко В., Тимошенко Ю., ІОхновсьісий І., 

Ющенко В,, Янукович В. 

Рекомендована література: 

Витковски А. Пятилетка без плана. Украйна: 1991-1996. Формирсівание 

национального государства, зкономики, злитьі. - К., 1999. 

Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К., 1998. 

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізщії / 

Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, Я.В.Белінська та ін. - К., 2005. 

Кучма Л. Про найголовніше. - К., 1999. 
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Литвин В. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ст.). 

- К . , 2001. 

Марчук Є. П'ять років української трагедії. - К., 1999. 

Мочерний С.В. Еікономічний суверенітет України та шляхи його досягнення. 

- 1994. 

Михальченко М.І., Журавський B.C., Ганчер В.В. Соціально-політична 

трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору . - FL, 

1997. 

Михальченко М. Україна як нова історична реальність; запасний гравець 

Європи. - Дрогобич, 2004. 

Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду: шлях 

України. К., 1997. 

Пинзеник В. Коні не винні: Реформи чи їх імітація. - К.,1999. 

Пономаренко B.C., Кизим М.О., Узунов Φ.Εί. Рівень і якість жиїтя населення 

України: Монографія. - X., 2001. 

Проблеми і перспективи української реформації: [Кол. моног.] / Г.В.ЩокІїі, 

В.І.Куценко, М.Ф.Головатий та ін.; [За заг. редакцією М.Ф.Голопатого, 

Г.В.Щокіна].-К.:, 2001. 

Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2005 / За ред. 

О.Власюка. - К., 2005. 
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Заняття 7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

2 год. 

Основні терміни та поняття: без'ядерний статус, геополітика, 

глобальні проблеми, міжнародна інтеграція, Організація об'єднаних націй 

(ООН), особливе партнерство. Північноатлантичний союз (НАТО), 

Співдружність незалежних держав (СНД). 

План. 

1. Міжнародне визнання незалежної України. Керівництло та 

організація зовнішньополітичної діяльності в Україні. 

2.. Формування основ зовнішньополітичної діяльності держави. 

З- Зовнішньополітичні пріоритети України: 

а) характер двосторонніх відносин; 

б) співробітництво з міжнаїродними організаціями; 

в) стратегічне партнерство. 

4. Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію: здобу' ки та 

проблеми. 

Персоналії: Грищенко К., Зленко Α., Кравчук Л., Кучма Л., Тарас юк Б., 

Удовенко Г., Ющенко В. 

Док^і^менти до вивчення: 

Закон України "Основні напрями зовнішньої політики України" від 

2.07.1993 р. 

Закон України "Про основи національної безпеки України" від 

19.06.2003 р. 

Конституція України 
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Рекомендована література: 

Бжезинський 3. Велика Шахівниця. Американська першість та її сфатегічні 

імперативи / Пер. з англ. О.Фешовець. - Львів - Івано-Франківськ, 2000. 

Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. - К., 2001. 

Валевський О.А., Гончар М.И. Структура геополітичних інтересів України. -

К., 1995. 

Врублївський В., Хорошковський В. Український ишях. Начерки: 

reonoj ітичне становище України та її національні інтереси. К., 1997, 

Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. 

К., 1997. 

Дергачов В. А.Геополітика. - К., 2000. 

Дослідження світової політики: Політичні есе. - К., 1995. 

MHxaj ьченко М., Самчук 3. Україна доби межичасся. - Дрогобич-Київ, 1998. 

Переп глиця Г'.М. Без'ядерний статус і національна безпека України. К., 

1997. 

Україна в сучасному світі. - К., 2003. 

Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / 

Заред. А.Зіденбергата Л.Хоффмана.-К., 1998. 

Україна та Росія в системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива / 

За заг. ред. С.І.Пиріжкова. - К., 2001. 
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Підсумкове заняття-колоквіум 

2 год. 

Питання для розгляду на колоквіумі: 

1. Горбачовська "перебудова": декларовані цілі і реальні 

результати. 

2. Українські неформальні громадсько-політичні організації та їхня 

роль в демократизації суспільного життя республіки. 

3. Декларація про державниіі суверенітет України: програмні цілі та 

засади. 

4. Студентський та молодіжний рухи на початку 1990-х років. 

5. Міжнародне визнання незалежної України. 

6. Особливості конституційного процесу в Україні. 

7. Специфіка утворення та діяльності українських політичних 

партій. 

8. Парламентські вибори в Україні: результати та наслідки. 

9. Ринкові економічні перетворення як фактор впливу на 

становлення громадянського суспільства. 

10. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

11. Етнонаціональний розвиток України за часів незалежності. 

12. Національно-культурні процеси в сучасному українському 

суспільстві. 

13. Курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію України: 

проблеми і перспективи. 

14. Реформування системи освіти в Україні. 

15. Новітня українська еміграція: причини та наслідки. 
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Основні терміни і поняття 

Автономія — надання частинам держави прав на самоврядування в 

адміністративній сфері. 

Бартер - натуральний обмін одного товару або послуги на інший 

товар або послугу. 

Геополітика - напрям політичної думки, який вивчає взаємодію 

політичних явищ і процесів з природно-географічними факторами, впливи на 

перспективу розвитку держави, її національних інтересів геогра(|:іічно:"о 

положення, природних ресурсів, розташування торгівельних шляхів тощо. 

Ідеї геополітики застосовуються при розробці міжнародної політики держав. 

Глобалізація - загальноцивілізаційний процес, який впливає на 

політичну, економічну, соціокультурну сфери людського буїтя. Розглядають 

чотири підходи трактування цього поняття як процесу: 

- зміцнення зв'язків між найвіддаленішими куточками планети; 

- поширення по всій планеті єдиних (домінуючих) технологій, 

культури, ідей, ціннісних орієнтацій, способу житі:'я, поведінки тощо; 

- виникнення спільних для світового співтовариства проблем і загроз; 

- зростання вселюдських інтересів у всіх сферах людського буггя. 

Громадянське суспільство - суспільство громадян з високим рівнс;м 

економічної, соціальної, політичної культури, що спільно з державою 

утворює розвинуті правові відносини; суспільство рівноправних громадян, 

яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради суспільного блага. 

Демократія - організація та функціонування державної вліади на 

засадах визнання народу її джерелом, на прагненні забезпечити 

справедливість, рівність, добробут усіх при розв'язуванні проблем і питань 

суспільного врядування. 

Демократизація - перебудова держави, суспільства на демократичних 

принципах, поетапний процес подолання авторитаризму. 

Державне регулювання - форма цілеспрямованого впливу дер:кави ша 

економіку з метою забезпечення і підтримання ії функціонування у згіданому 
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режимі. Здійснюється за допомогою системи норм і засобі», які 

регламентують поведінку суб'єктів господарювання як через адмінісгріативні 

засоби впливу, так і систему економічних методів і регуляторів. 

Діаспора - постійне перебування (добровільне чи примусове) частини 

народу на території іншої держави, за межами країни проживання даного 

народу. 

Інтеграція (міжнародна) - тенденція до об'єднання держав у більші 

у групування на основі спільності певних інтересів та цілей у полі :ичній, 

економічній, військовій сферах. Передбачає тривалий процес інстит>'ційної 

підготовки та внутрішньої адаптації до відповідних вимог. 

Інфляція " кризовий стан грошової системи, обумозлений 

диспропорціями у розвитку суспільного виробництва. Виявляоься у 

загальному і нерівномірному зростанні цін на товари і послуги, що неде до 

перерозподілу національного прибутку на користь певних соціальних груп. 

Консенсус - прийняття рішень або домовленостей на міжнародних 

конференціях або нарадах на основі спільної згоди учасників без провгдення 

формального голосування за відсутності формально оголошених заперечень. 

Міжнародні організації - об'єднання держав, націоншьних 

громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань 

регіонального або глобального характеру, відвернення та врегульлвання 

військових конфліктів. 

МодернЬація - частина загального процесу, коли перетвг)рення 

відбуваються у всіх частинах суспільної сфери: економічній, прівовій, 

політичній, культурній, соціальних стосунках, системі освіти, науки тощо. 

Мета модернізації полягає у забезпеченні економічного зростання, 

демократії, політичної стабільності, соціального порядку, добробуту, 

різностороннього розвитку особистості. 

Парламентаризм - система влади, при якій чітко розподілені і 

визначені функції законодавчих і виконавчих органів за умов верховенства 

парламенту. 
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Партія політична -організована група однодумців, яка представляє 

інтерсіси частини народу і ставить за мету їх реалізацію шляхом здобуття 

держіі вної влади або участі в її реалізації. 

Партійна система — сукупність політичних партій (правлячих і 

опозиційних), які тісно пов'язані між собою та з державою, і беруть участь у 

здійсненні державної влади 

Правова держава — тип держав, основними ознаками якої є зв'язаність 

правом, верховенством закону, поділ влади, правовий захист особи, 

юридична рівність громадянина і держави. 

Приватизація - передача державної чи муніципальної власності за 

гроші або безкоштовно у власність колективів або приватних осіб, тобто 

зміна власника. Приватизація забезпечує формування системи ринкових 

відносин, є елементом ринкової трансформації економіки. 

Ринкова економіка - тип економічної системи, за якої економічні 

суб'єкти виступають як продавці і покупці, процес реалізації товару 

відбуїіається за схемою купівлі-продажу. Ринок виступає своєрідним 

інструментом узгодження інтересів виробництва (продавців) і попиту 

(споживачів). Ринкова економіка є одним із базових елементів 

громадянського суспільства. 

Регіоналізм - тенденція політичного розвитку держави, ідо полягає у 

децентралізації державної влади. Ґрунтується на прагненні господарської і 

політичної самостійності певних територій, об'єднаних спільністю 

економічного і культурного життя. 

Сепаратизм — прагнення національних спільнот, груп населення чи 

організацій до відокремлення; рух за надання певній частині держави права 

автон змії або повне відокремлення і створення нової держави. 

Суверенітет народу - визнання всього повноправного населення тієї 

чи інілої країни джерелом політичної влади. 

Трансформація (суспільна) - процес суспільних перетворень; 

створлшя повноцінної демократичної системи. 
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Найважливіші хронологічні події. 

1985, березень-квітень - обрання М.Горбачова генеральним 

секретарем ЦК КПРС, проголошення курсу на "перебудову" суспільного 

устрою в СРСР 

И>86, 26 квітня - техногенна катастрофа на Чорнобильській АЕС 

1987, червень - створення у Києві Українського культурологічного 

клубу, початок діяльності неформальних громадських організацій 

1988, липень - утворення Української гельсінської спілки, масові 

несанкціоновані мітинги у Львові з вимогою демократизації суспільного 

життя в республіці 

1988, літо - урочисте відзначення в Україні 1000-ліття хрещення Русі, 

активізація греко-католицьких віруючих за відновлення УГКЦ 

1989, лютий - установчий з'їзд Товариства української мови ім. 

Т.Шевченка, публікація в газеті "Літературна Україна" проекту програми 

Народного руху за перебудову 

1989, липень-серпень — масові шахтарські страйки з вимогою 

проведення демократичних та економічних реформ 

1989, вересень - проведення в Києві установчого з'їзду Народного 

руху за перебудову. Відставка з посади В.Щербицького та обрання лідером 

респуб-піканським комуністом В.Івашка 

1989, жовтень - прийняття Верховною Радою УРСР "Закону про 

мови", яким українській мові над;авався статус офіційної (державної) мови в 

республіці 

1989, листопад - надання Комітетом у справах релігії при Раді 

Міністрів УРСР дозволу віруючим греко-католицької конфесії на реєстрацію 

релігійних громад 

1990, 21 січня - проведення "живого ланцюга" єдності та соборності 

українських земель від Івано-Франківська через Львів до Києва на 
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відзначення річниці Акту злуки УНР і ЗУНІ' 

1990, весна - перші демократичні вибори до Верховної Рагіи УРСР та 

місцевих органів влади. Перемога у гшіицьких областях представників 

національно-демократичних сил та сформування ними органів місцевої влади 

1990, травень - початок роботи новообраної Верховної Ради УРСР в 

парламентському режимі 

1990, 16 липня - прийняття українським парламентом Декларації про 

державний суверенітет України 

1990, жовтень - "революція на граніті", студентське голодуиання в 

Києві, відставка уряду В.Масола 

1991, серпень - спроба державного перевороту у Москві, пріийнятгя 

Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, заборона 

діяльності КПУ 

1991, 1 грудня - всеукраїнський референдум з питань підтримки 

незалежності України. Обрання першим президентом України Л.Кравчука 

1991, 8-9 грудня - зустріч керівників Білорусії, Росії та України в 

Біловезькій Пущі. Підписання документів про припинення існування СРС'Р 

та створення Співдружності незалежних держав (СНД) 

1992, січень ~ введення в обіг купоно-карбованця - власної грошової 

одиниці 

1992, січень-лютий - затвердження Верховною Радою України 

атрибутів української держави: державних прапора, гімну, малого гер(5а 

1993, липень-серпень - масові політичні виступи з вимогою ві,дставки 

складу парламенту та президента Л.Кравчука. Прийняття рішення про 

дострокові вибори 

1993, грудень ~ подання офіційної заявки уряду України про 

приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Початок процедури 

вступу України до Світової організації торгівлі (COT) 
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1994, січень - підписанн5г між Україною, Росією та США yroi,H про 

ядерне роззброєння України та передачу ядерної зброї під контроль Росії 

1994, лютий - українська олімпійська збірна вперше виступила на 

Олімпійських зимових іграх 

1994, травень - початок роботи Верховної ради України другого 

демократичного скликання (1994-1998рр). Обрання Головою Верховної Ради 

О.Мороза 

1994, липень - в результаті перемоги в другому турі дострокових 

президентських виборів Президентом України став Л.Кучма (1994-1999) 

1995, березень - прийняття Закону України "Про Автономну 

Республіку Крим" 

1995, травень - перший візит до України Президента США Б.Клінтона 

1995, жовтень - вступ України до Ради Європи 

1996, 28 червня - прийняття нової Конституції України 

1996, вересень - введення в обіг національної грошової одиниці -

гривні 

1997, травень - підписання між Україною та Росією Договору про 

дружбу, співробітництво та партнерство ("Великий договір") 

1997, липень - підписання Україною Хартії про особливе партн грство 

між НАТО і Україною 

1997, жовтень - заснування місії України при НАТО 

1998-2002 - функціонування обраної на основі мажори гарно-

пропорційної системи Верховної ради України третього скликання 

1998, липень - обрання після майже двохмісячної "спікеріади" 

головою парламенту О.Ткаченка (1998-2000) 

1999, листопад - повторне обрання на чергових виборах Презщ;ентом 

України Л.Кучми (1999-2004) 

16 2000, січень - "оксамитова" революція в парламенті. Обрання головою 

Верхо зної Ради І.Плюща 

;!000, квітень - Всеукраїнський референдум за внесення змін і 

доповнень до Конституції України 

ЧООО, листопад - оприлюднення О.Морозом частини записів плівок 

майор 1 М.Мельниченка. Початок "касетного скандалу" 

;ί001, 9 березня - масові сутички опозиційно ігалаштованих до влади 

учасників протестних акцій з міліцією 

iJOOl, червень - візит до України Папи Римської Івана Павла Π 

:ί001, жовтень -ухвалення Верховною Радою України Земельного 

кодексу України 

:ί002, березень - чергові парламентські вибори. Обрання в травні 2006 

головою Верховної Ради В.Литвина (2002-2006) 

2002, вересень - виступи опозиційних сил в рамках акції "Повстань 

Україно" 

2003, вересень - укладення угоди про створення Єдиного 

еконоілічного простору між Україною, Росієюі, Білоруссю та Казахстаном 

2003, жовтень - дипломатичний конфлікт з Російською Федерацією 

через і5з/дівництво російською стороною дамби у Керченській протоці 

:ί004, травень - перемога української співачки Руслани Лижичко на 

пісенному конкурсі Євробачення-2004 

;ί004, листопад-грудень - чергові президентські вибори. Події 

"Помаранчевої революціГ'. Обрання Президентом України В.Ющенка 

2005, травень - проведення в Києві пісенного конкурсу Євробачення-

2005 

2006, березень — вперше проведення парламентських та місцевих 

вибор в на пропорційні основі (за партійними списками) 
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2006, червень-липень - вперше збірна України з футболу взяла участь 

у ароведенні фінальної частини чемпіонату з футболу у Німеччині 

2006, липень-серпень - сформування офіційної парламентської 

коаліції та коаліційного уряду В.Януковича 

2007, квітень - Указ Президента В.Ющенка про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України. Початок парламентсько-

політичної кризи 

2007, квітень - перемога України та Польщі в конкурсі на проведення 

у 2012 році чемпіонату Європи з футболу 

2007, вересень — проведення дострокових парламентських виборів 

2008, лютий - вступ України до COT 
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