
Анотація навчальної дисципліни: 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА:  

УКРАЇНА У ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПОРІВНЯННЯХ 

 

1. Метою навчальної дисципліни полягає у з’ясуванні місця і ролі 

України на міжнародній арені та в процесах глобалізації з акцентом на регіон 

Центрально-Східної Європи. 

Предметом курсу є характерні особливості тенденцій суспільно-

політичного, економічного та культурного життя України в компаративному 

порівнянні та контексті регіонального і глобального розвитку.  

2. За результатами вивчення дисципліни студенти мають набути таких 

компетентностей: 

 здатність до компаративного аналізу тенденцій розвитку України, 

держав Центрально-Східної Європи та провідних країн світу; 

 визначати причини актуальних українських проблем, які гальмують 

інтеграцію України до західної цивілізації; 

 розуміння тенденцій суспільно-політичного, економічного та 

культурного життя в країнах регіону Центрально-Східної Європи; 

 аналізувати етапи та рівень трансформації суспільно-політичного 

життя України на сучасному етапі; 

 удосконалювати власні напрацювання у дослідницькій методології 

вивчення процесу входження України до глобальної політичної системи. 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями: 

Модуль 1: Україна у глобальному вимірі 

1.1. Незалежна Україна на шляху інтеграції в євроатлантичні структури: 

ретроспективний огляд періоду 1991-2004 рр. 

1.2. Активізація прозахідного українського політичного курсу у 2004-2010 рр. 

1.3. Співпраця України зі структурами ЄС на сучасному етапі: здобутки та 

прорахунки. 

1.4. Взаємини України та США, вплив на них російського геополітичного 

фактору. 

1.5. Український шлях в НАТО: проблеми та перспективи. 

1.6. Можливості та потенціал співробітництва України з країнами Азії та 

Африки. 

Модуль 2: Роль та місце України у регіональних політико-економічних 

структурах 

2.1. Участь України в регіональних державно-політичних об’єднаннях у 1990-х 

– на початку ХХІ ст. 

2.2. Транскордонне співробітництво у Карпатському регіоні. 

2.3. Співпраця України з країнами Вишеградської «четвірки». 

2.4. Роль та місце України у співдружності незалежних держав. 

2.5. Українсько-російські взаємини на сучасному етапі. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:  

Кількість кредитів ECTS – 4 (120 год.). Лекції – 20 год. Семінарські 

заняття – 20 год. Самостійна та індивідуальна робота – 80 год.  



5. Форма семестрового контролю – залік. 
6. Викладацький склад: кандидат історичних наук, доцент Боровець І.І. 

7. Перелік основної літератури. 

Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : 

теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. Полтава : 

Россава, 2017. Ч. 1. 

Алексієвець Л., Прийдун С. Україна в системі міжнародних відносин: деякі 

особливості й проблеми (1991–2011) // Україна-Європа-Світ. Міжнародний 

збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. 2012. Вип. 10 

Відносини НАТО-Україна: передісторія // URL: 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_09/20140908_140901-

Backgrounder_NATO-Ukraine_uk.pdf 

Віднянський С. Європейська політика України: основні етапи, проблеми та 

перспективи реалізації // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і 

знахідки : міжвід. зб. наук. пр. Київ. 2016. Вип. 25. 

Віднянський С.В. Мартинов А.Ю. Еволюція зовнішньої політики України 

(1991-2006 рр.) // URL: http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/4/3.pdf 

Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: Історія, світова політика. Київ : 

«Слово», 2009. 

Газін В. П. Історія в дзеркалі журналістики. Кам'янець-Подільський : Друкарня 

Рута, 2019. 

Газін В.П. Україна і світ. Навчально-методичний посібник для студентів 

історичного факультету. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  

Горбулін В.П. Україна в глобальних вимірах сучасного світу // Вісник НАН 

України. 2017. № 8. 

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка 

міжнародних відносин (2004–2007) / Авт. кол.: С. В. Віднянський, 

О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. ред.), В. В. Піскіжова. НАН України. 

Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2014 

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка 

міжнародних відносин (2014-2016) / Авт. кол.: С. В. Віднянський, 

О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. ред.), В. В. Піскіжова (відп. секр.), 

Г. О. Харлан. НАН України. Інститут історії України. К. : Інститут історії 

України, 2017. 

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія 

у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. 

Кравців. Львів, 2013. Том 8. Транскордонне співробітництво / відп. ред. Н. А. 

Мікула. 2013. 

Кучма Л. Д. Україна – не Росія. Москва : Время, 2004. 560 с. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_09/20140908_140901-Backgrounder_NATO-Ukraine_uk.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_09/20140908_140901-Backgrounder_NATO-Ukraine_uk.pdf


Ліпкевич Л.Я. Правові аспекти співробітництва України з НАТО // URL: 

http://vlp.com.ua/files/28_5.pdf 

Прокопенко Л.Л. Ракша О.В. Розвиток інституційної основи співробітництва 

України та ЄС // Аспекти публічного правління. Том 6. №3. 2018. 

Середюк Н. Стратегічне партнерство Україна – США // ВІСНИК Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Міжнародні 

відносини. 1(46)/2017. 

Співпраця між Україною та ЄС: програми, проекти та інформаційні ресурси ЄС 

// URL: http://kiev-chamber.org.ua/files/--_1.pdf 

Угода про Асоціацію між ЄС та Україною «Короткий посібник з Угоди про 

Асоціацію» // URL: 

http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agree

ment/guide.pdf 

 

 

Науково-педагогічні працівник:       І. І. Боровець 
 

Завідувач кафедри  

всесвітньої історії                                                                           В. С. Степанков  
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Силабус курсу 
 

Назва предмету: «Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у 

глобальних та регіональних порівняннях» 

Назва англійською мовою: «Actual Problems of Modern Society: Ukraine in Global 

and Regional Comparisons» 

Дані, що стосуються предмета 

Підрозділ, що забезпечує викладання: Історичний факультет 

Предмет для: Педагогічний факультет 

Тип протоколу для предмету: Оцінювання відповідно до правил навчання 

Мова викладання: українська 

Короткий опис: з’ясування місця і ролі України на міжнародній арені та в 

процесах глобалізації з акцентом на регіон Центрально-Східної Європи.  

Результати навчання: 

Знання: студент знає: 

– історію процесу інтеграції України в євроатлантичні структури; 

– віхи співпраці України зі структурами ЄС на сучасному етапі; 

– проблеми та перспективи взаємин України зі США та НАТО; 

– роль України у регіональних політико-економічних об’єднаннях; 

– українсько-російські взаємини на сучасному етапі; 

 Вміння: студент може: 

– вільно володіти набутими знаннями з теоретичного блоку курсу, формувати 

думки, робити висновки, аргументувати власні судження, дискутувати; 

– компаративно аналізувати тенденції суспільно-політичного, економічного, 

соціокультурного розвитку України в контексті процесів глобалізації та 

інтеграції; 

– визначати можливості та перспективи демократичної та правової 

трансформації української політичної та економічної систем та їх інтеграції до 

євроатлантичних структур; 

– використовувати набутті теоретичні знання щодо особливостей розвитку 

України в сучасному глобалізованому світі у практичній діяльності при 

підготовці дисертації на здобуття ступеню доктор філософії. 

Соціальні компетенції (позиції): 

– відкритість для різних точок зору щодо методики навчання; 

– толерантність; 

– критичність мислення; 

– активність у дискусіях. 

Форма навчання: стаціонарна 

Викладацький склад: кандидат історичних наук, доцент Боровець І.І. 
 


