
Історія сучасного світу 
 

Мета курсу –  оволодіння основними категоріями та закономірностями 
історії, методологічними підходами пізнання сучасного світу; вивчення 
різноманітності прояву історичного життя, тенденцій розвитку світового 
процесу та специфіки його прояву в Україні. 

Навчальна дисципліна пов’язана практично з такими  дисциплінами: 
Філософія, Історія України та української культури. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до здійснення оцінки явищ сучасного життя 
різних країн, враховуючи минулий досвід та особливості їхнього розвитку, а 
також внеску кожної країни в розвиток світової цивілізації. 

 
Програмні результати навчання: 
знати: основні види джерел і методи пізнання історичних процесів; 

особливості економічного, соціального, політичного та культурно-духовного 
розвитку зарубіжних країн; специфіку міжнародних відносин на сучасному етапі 
суспільного розвитку; найважливіші події новітнього часу; актуальні проблеми, 
які стоять перед світовою спільнотою, шляхи їх вирішення; 

уміти: використовувати методологічні підходи, принципи й методи 
пізнання історії сучасного світу; орієнтуватись у міжнародному житті, мати 
уявлення про місце й статус України в сучасній геополітичній обстановці. 

володіти: навичками здійснення оцінки явищ сучасного життя різних 
країн, враховуючи минулий досвід та особливості їхнього розвитку, а також 
внеску кожної країни в розвиток світової цивілізації. 

 
Зміст навчальної дисципліни: 
Розвиток і взаємовідносини країн Західної та Східної цивілізацій 
Теоретико-методологічні основи. Цивілізаційно-класовий і 

гуманістичний підходи до вивчення історії. Періодизація історії сучасного світу. 
Основні фактори й тенденції розвитку сучасного світового співтовариства. 

Трансформація міжнародних відносин в сучасному світі. 
Хвилеподібний характер глобального політичного розвитку. Зміни в балансі сил 
на європейському політичному полі. Біполярніть світу, її закінчення таі 
геополітичний програш Росії. США: шлях до світового лідерства. Точка 
біфуркації в міжнародному житті на початку XXI ст. Витоки европейської 
інтеграції та її сучасне значення. США — Європа: союз чи суперництво? 
Колоніальне питання в історії сучасного світу. Роль Азії на міжнародній арені. 
Стан сучасного міжнародного порядку. 

Історичний поступ Заходу в сучасному світі. Виникнення дихотомії 
«Захід – Схід». Обставини, які вплинули на формування своєрідності Заходу: 
природно- кліматичні умови, спадщина античності та створені нею цінності. 
Переваги динамічного Заходу перед статичним Сходом. Причини історичного 
піднесення Європи на світовій арені. Розвиток північноамериканської 
культурно-історичної спільноти. Латиноамериканська та російська цивілізації як 
проміжні цивілізації західної гілки. Суперечності та сучасна криза Заходу. 



Розвиток країн Сходу в сучасному світі: традиції та новації. 
Фундаментальні загальноцивілізаційні характеристики східних культурно-
історичних спільностей. Розвиток відносин між Заходом і Сходом. Японія: 
перемоги та поразки. Країни Азійсько- Тихоокеанського регіону та азійська 
криза 1997-1998 рр. Китай – сучасне втілення найстарішої цивілізації. Позиції 
Індії в сучасному світі. Мусульманськай Схід: прагнення величі. Проблеми 
тропікоафриканської цивілізації. 

Основні тенденції розвитку соціальної сфери в сучасному світі. 
Демографічна революція і «демографічний вибух». Світова продовольча 
проблема. Історія зростання нерівності між країнами та всередині країн. Бідність. 
Соціальна сфера, як найважливіший елемент життєдіяльності держави. 
Інтенсифікація міграційних процесів. Історично відомі види соціальних 
перетворень. Соціалістичні та капіталістичні варіанти розв'язання соціальних 
суперечностей. Зміни, які відбуваються на сучасному ринку праці. Криміногенна 
ситуація у світі. «Масове суспільство» – породження XX ст. 

 
Людство в умовах глобалізації 
Вплив глобалізації на розвиток сучасного людства. Коли почалася 

глобалізація? ТНК – рушійна сила процесу транснаціоналізації світової 
економіки. Проблеми, які постають перед національними державами. Криза 
ідентичності, вплив глобалізації на людину. Нова якість життя народів і держав: 
розвинені країни і ті, що розвиваються. Антиглобалізм і релігійний 
фундаменталізм – варіанти протидії провідній тенденції світових трансформацій. 
Сучасна екологічна криза. 

Виникнення та розвиток постіндустріального суспільства. Виникнення 
терміну й розробка концепції нового суспільства. Європейська та американська 
моделі сучасного постіндустріалізму. Інформаційні революції в історії людства. 
«Альтернативні люди» духовного виробництва кінця XX – початку XXI ст. 
Хакерство: історія й типологія. Нова основа становища людини у суспільстві та 
соціального поділу. Тенденція «замикання» постіндустріальних країн на 
міжнародній арені. Зміни політичної сфери в умовах постіндустріалізму. 

Сутність воєн та їх вплив на розвиток світового співтовариства. 
Ставлення людства до воєн, фактори, що їх породжують. Позитивні та негативні 
впливи воєн на суспільний прогрес. Зброя: історичний огляд. Зміни, яких зазнала 
війна протягом XX ст. Світові, локальні, громадянські війни. «Холодна війна» – 
третій світовий конфлікт: переможці та переможені, Інформаційна війна. Уроки, 
які дає людству історія воєн XX ст. Чи є демократія запорукою відвернення воєн: 
історичний досвід. Міжцивілізаційні війни: теорія чи реальність? 11 вересня 
2001 р. – початок нового типу воєн. 

Тероризм в історії людства. Історія та географія використання терору. 
Рівні тероризму: державний, класовий, етнічний. Різновиди тероризму: 
релігійний, економічний, агротероризм, кримінільно-грабіжницький, 
екологічний, інформаційний. Тероризм і ЗМІ. Тип терориста як особистості. 
Потенціал сучасного тероризму. Тероризм і бізнес. Небезпека міжнародного 
тероризму. Тероризм – нова форма війни проти західної цивілізації. 
Ісламістський тероризм. Реакція міжнародного співтовариства на нову 
глобальну загрозу. 



Розвиток України в сучасному світі. Проблема ідентичності України на 
цивілізаційному рівні. Здобуття державної незалежності: очікування та реалії. 
Партійно-політичне життя в новій державі. Криза індустріалізму й комунізму. 
Перспективи подальшого розвитку України. Чи можлива постіндустріальна 
модернізація країни? Сучасні соціальні трансформації. Зовнішня політика. 
Можливі небезпеки тероризму. Необхідність зміни інерційного розвитку на 
інноваційний. 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: Залік. 


