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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з навчального курсу 

«Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній Україні» 

для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» 

 

1. Україна в період горбачовської «перебудови»: декларовані реформи і практичні 

реалії. 

2. Національно-політичне відродження: демократизація суспільного та 

релігійного життя. 

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

українського парламентаризму.  

4. Курс на незалежність: від Декларації про державний суверенітет України 

1990 р. до Акту проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум 

1 грудня 1991 р.  

5. Становлення молодої української держави: запровадження інституту 

президента; реформування системи державного управління; створення нових 

державних інститутів влади.  

6. Прийняття Конституції України 1996 р., політико-юридичне закріплення форм 

державного устрою, правління та режиму.  

7. Адміністративно-територіальний устрій країни. Політико-правовий статус 

Автономної республіки Крим; проблеми кримського сепаратизму в середині 1990-

х років.  

8. Функції і повноваження державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Централізм і регіоналізм: боротьба тенденцій.  

9. Створення Збройних сил України, правоохоронних органів держави; проблеми 

їх становлення та розвитку.  

10. Роль судової та правоохоронної систем у становленні демократичного 

суспільства. Конституційний Суд України. Рада національної безпеки і оборони 

України: повноваження та функції. Поняття та сутність національної безпеки 

України.  

11. Формування багатопартійності. Особливості партійно-політичної системи 

України. Розвиток українського парламентаризму.  

12. Парламентські та президентські виборчі кампанії: характер, результати, 

наслідки.  

13. Формування основ громадянського суспільства. Неурядові громадські 

організації і їхня роль в поширенні демократії.  

14. Український медійний і інформаційний простір. Роль та впливи українських 

мас-медіа.  
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15. Проблема удосконалення політичної системи України. Політична реформа: 

ідеї, реалізація, перспективи. Вибір моделі державно-політичного управління.  

16. Українська політична еліта: шляхи та методи формування і діяльності. 

17. Проблеми реформування економічних відносин у 1990-х рр.: розрив 

економічних зв’язків; падіння рівня виробництва; криза фінансово-грошової 

системи; роздержавлення майна і власності; занепад аграрного сектору.  

18. Господарсько-економічна криза 90-х років: причини, характер, шляхи 

подолання. Фінансово-промисловий капітал. 

19. Модернізація економічних відносин в державі. Проблеми інтеграції України 

в світове економічне товариство. Україна і СОТ. Економічна складова Угоди про 

асоціацію Україна – ЄС. 

20. Зміни в соціальній структурі населення. Соціальна і майнова диференціація 

населення. Питання становлення «середнього класу» в Україні. 

21. Проблеми адаптації соціальної сфери до умов та перспектив відкритого 

ринкового суспільства. Проблеми реформування соціального сектору і соціальної 

політики держави. 

22. Міжнародне визнання України. Встановлення дипломатичних відносин з 

країнами світу. 

23. Формування та реалізація зовнішньополітичних пріоритетів. Без’ядерний та 

позаблоковий статус держави. 

24. Україна в системі геополітичних відносин Сходу і Заходу. Двостороннє та 

регіональне співробітництво. Україна і країни СНД. 

25. Багатовекторність як основа зовнішньополітичного курсу України: здобутки і 

втрати. 

26. Україна і Європейський союз. Угода про асоціацію України з ЄС. 

27. Особливості стратегічних стосунків з Росією та США.  

28. Європейська та євроатлантична інтеграція: практичні кроки та перспективи. 

29. Проблема вступу України в НАТО: військовий, політичний, соціокультурний 

виміри. 

30. Участь України в міжнародних організаціях. Миротворча та гуманітарна місії 

України. 

31. Протестні рухи в Україні: стратегія та наслідки. 

32. «Помаранчева революція» 2004 р. досягнення та упущені можливості. 

33. «Євромайдан» і «Революція гідності»: внутрішній і загальноєвропейський 

виміри. 

34. Анексія Росією Криму. Гібридна війна проти України. 

35. Проблеми взаємин України із сусідніми державами. 


