




1. Опис навчальної дисципліни «Глобалістика»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8 / 240 

Курс ІІІ - 

Семестр V-VI - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
8 

Обсяг кредитів 8 - 

Обсяг годин, в тому числі: 240 - 

Аудиторні 112 - 

Модульний контроль 16 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 112 - 

Форма семестрового контролю Залік - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни є розкриття передумов та 

основних етапів становлення глобалізації, вивчення проблеми та основних 

тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, концептуальних уявлень про 

формування майбутнього світоустрою в аспекті світової глобалістики. Є 

розкриття найсучасніших науково-теоретичних знань щодо глобального бачення 

сучасних економічних, політичних і соціокультурних проблем, розуміння вплив 

процесу глобалізації на культурний і духовний клімат нашої епохи, 

передбачення небезпеки та ризиків, що супроводжують цей процес, і зрозуміти 

сучасну планетарну свідомість. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти наступними компетентностями: 

ЗК-10. Когнітивна гнучкість. Здатність до одночасного вирішення кількох 

завдань; прагнення до розширення меж наявних знань; готовність до пізнання нового 

і неперервного навчання, до опанування нових знань та стратегій/способів мислення. 

ФК-10. Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в стратегії 

проектів, використовуючи відповідні інструменти. Здатність управляти ресурсами у 

відповідності з цілями та планами робіт. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

ПРН-01-з. Здатність пояснити історичний поступ світової філософії, етапи 

її розвитку, еволюцію основних філософських ідей та проблем; розуміти сенс 

інтелектуального і соціокультурного призначення філософії, її пізнавальних та 

культурних можливостей, історичної ролі.. 

ПРН-05-з. Здатність критично аналізувати, оцінювати та застосовувати 

знання в контексті професійної діяльності. 

ПРН-03-у. Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як 

смисловий простір міркувань у історико-філософському та теоретико-

філософському контекстах. 

ПРН-05-с. Здатність описати права і свободи людини та громадянина та 

інтерпретувати їх в контексті сучасних трансформаційних процесів. 

ДПРН-03. Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних 

процесів». Здатність організувати експертне супроводження рішень, та способів 

оцінки суспільної проблеми для політичного актора. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

І семестр 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом 
у тому числі 

л пр мкр ср 

Змістовий модуль I. 

Тема 1. Вступ. Предмет, об’єкт та 

основні завдання курсу. Методологія 

глобалістики. 

9 2 2 

2 15 Тема 2. Етапи формування глобалістики 9 2 2 

Тема 3. Основні школи та напрями 

глобалістики 
9 2 2 

Разом за змістовим модулем 1 29 6 6 2 15 

Змістовий модуль II. 

Тема 4. Глобалістика, антиглобалістика 

та альтерглобалістика 
11 2 4 

2 10 
Тема 5. Глобалістика в контексті 

філософських досліджень 
11 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 8 2 10 

Змістовий модуль III. 

Тема 6. Сутність глобалізації та основні 

підходи до її визначення 
9 2 2 

2 15 
Тема 7. Парадоксальна природа 

глобальних трансформацій 
11 2 4 

Тема 8. Глобальні проблеми та їх 

структурний вимір 
11 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 33 6 10 2 15 

Змістовий модуль IV. 

Тема 9. Перспективи та можливі 

сценарії розвитку глобалізації 
11 2 4 

2 16 Тема 10. Міжнародні організації та їх 

роль у процесах глобалізації 
11 2 4 

Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізму 10 2 2 

Разом за змістовим модулем 4 34 6 10 2 16 

Разом годин 120 22 34 8 56 

 



ІІ семестр 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом 
у тому числі 

л пр мкр ср 

Змістовий модуль I. 

Тема 1. Економічна єдність світу: 

сучасні тенденції інтеграції та 

дезінтеграції. 

11 2 4 

2 16 
Тема 2. Економічна глобалізація: сутність 

та характерні риси. 
11 2 4 

Тема 3. Формування глобального 

інформаційного суспільства та його 

ознаки 

10 2 2 

Разом за змістовим модулем 1 34 6 10 2 16 

Змістовий модуль II. 

Тема 4. Глобалістка в контексті 

політичних процесів 
12 2 4 

2 12 Тема 5. Геополітичні процеси 

сучасності та їх вплив на міжнародну 

безпеку 

12 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 26 4 8 2 12 

Змістовий модуль III. 

Тема 6. Цивілізаційна парадигма в 

контексті сучасного розвитку. 

Порівняльний аналіз світових цивілізацій 

12 2 4 

2 12 
Тема 7. Формування глобальної системи 

цивілізаційних та соціокультурних 

цінностей 

6 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 26 4 8 2 12 

Змістовий модуль IV. 

Тема 8. Україна в інтеграційних 

процесах сучасності  
11 2 4 

2 16 
Тема 9. Конкурентна стратегія розвитку 

України в умовах глобалізації  
9 2 2 

Тема 10. Безпекова політика України у 

контексті сучасного світового 

політичного процесу 

12 2 4 

Разом за змістовим модулем 4 34 6 10 2 16 

Разом годин 120 20 36 8 56 

Разом за курс 240 42 70 16 112 

 



 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

І СЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Вступ. Предмет, об’єкт та основні завдання курсу.  

Методологія глобалістики. 

Критерії визначення глобалістики як науки. Сутність глобалістики. 

Проблематика глобалістики, визначення її предмета. Теоретичні передумови 

вивчення глобальних проблем сучасності. Формування глобалістики. Принцип 

глобалізму. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики. 

Предмет дослідження глобалістики. Головні критерії глобальних проблем. 

Основні ознаки сучасного глобалізму. Становлення глобалістики як сфери 

наукового знання. Глобалістика і глобалізм як наукове обґрунтування процесу та 

ідеології глобалізації. 

Глобалістика як комплекс природних і соціогуманітарних наук, що вивчає 

походження і динаміку глобальних проблем, передбачення їх наслідків, а також 

практичні шляхи їхнього вирішення.  

Під час аналізу явищ або процесів, що відбуваються у світі, глобалістика 

використовує у своїх цілях різноманітні методи, способи і прийоми, 

найважливіші з яких: метод історичного пізнання, проблемно-хронологічний 

метод, історико-порівняльний метод, методи міжнародних порівнянь, метод 

глобального синтезу, метод глобального політичного аналізу, метод кореляції. 

 

Тема 2. Етапи формування глобалістики 

1960-початок 1970-х рр. – період становлення глобалістики як самостійної 

галузі наукового пізнання, що визначається передусім поглибленим вивченням 

глобальних проблем сучасності. Характеристика основних течій глобалістики на 

даному етапі. Діяльність та доробок Римського клубу в процесі становлення 

глобалістики. 

Загальна характеристика проектів «Світ-1», «Світ-2» та «Світ-3». 

Межа 1980-1990-х рр. – другий етап розвитку глобалістики. Поширення 

описової глобалістики, що намагалась зафіксувати нові явища та тенденції 

розвитку світу, надати їм категоріального статусу. Перехід від пошуку та 

обробки емпіричних даних до побудови узагальнюючих теорій. 

Переосмислення основних наукових концепцій глобалістики під впливом 

радикальної трансформації структури міжнародних відносин, зникнення 

біполярного світу, посилення інтенсифікації глобалізаційних процесів. 

Створення глобальних (всесвітніх) організації, що займались 

врегулюванням глобальних аспектів економіки, політики та соціальної сфери. 

Інтенсивне вивчення економічних і соціальних аспектів глобалізації. 

1987 р. – поява узагальненої роботи «Наше спільне майбутнє» - основи 

загальносвітової стратегії розвитку цивілізації. 

Межа ХХ-ХХІ ст. – третій етап розвитку глобалістики. Період 

інституціалізації глобалістики. Поширення світових проектів Global Studies, 



поява спеціалізованих наукових центрів та періодичних видань. Перший 

міжнародний науковий конгрес «Глобалістика» та його світове значення. 

Поширення курсів «Глобалістика» у вищих навчальних закладах. 

Характерною особливістю періоду є методологічна рефлексія. Поряд з 

цим – посилення ідеологічної ангажованості досліджень в царині глобалістики. І, 

нарешті, стрімка поява великої маси антиглобалістської та альтерглобалістської 

літератури. 

 

Тема 3. Основні школи та напрями глобалістики 

Глобалізація, як результат людської діяльності. Ознаки глобалізації. 

Соціально-філософська проблематика глобалізації. Соціальний феномен 

глобалізації як результат людської діяльності. Соціокультурний феномен 

глобалізації. 

Класичне бачення глобалізації людського суспільства Економіко-

центрична парадигма в глобалистиці: теорія імперіалізму, теорія залежності, 

теорія світової системи  

Поняття та визначення глобальних проблем сучасності. Глобальна 

проблема сталого розвитку світу. Проблема підвищення рівня суспільної 

організованості та керованості світовим співтовариством і його розвитком. 

Проблеми природно-економічного характеру. Глобальні проблеми соціального 

характеру. 

Наукові школи дослідження глобалістики. Розвиток сучасної глобалістики 

як науки. Концепція «Межі зростання». Концепція «Сталого розвитку». Еколого-

економічна школа або «Школа глобальної екології». Школа мітозу біосфер. 

Школа контрольованого глобального розвитку. Школа світсистемного аналізу. 

Концепції сучасної глобалістики, як міждисциплінарної науки. Глобалістика, як 

міждисциплінарна наука. Основні напрями глобалістики - економічна 

глобалістика, політична глобалістика, соціальна глобалістика, екологічна 

глобалістика. 

Основні школи сучасної глобалістики. Концепція «Межі зростання». 

Школа універсального еволюціонізму. Школа мітозу біосфер. Школа 

контрольованого глобального розвитку. Школа світ-системного аналізу. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 4. Глобалістика, антиглобалістика та альтерглобалістика 

Погляди на глобалізацію гіперглобалістів (К. Омає, Ф. Фукуяма), скептиків 

(І. Уоллерстайн, С. Гантінгтон) та трансформістів (М. Уотерс, Р. Робертсон,  

Е. Азроянц) 

Нові конценції: «гуманістичного соціалізму» (Я. Тінберген), «дороговказів 

у майбутнє» (Б. Гаврилишин), «геогенезису» (Е. Кочетов), «глобальної 

спільноти» (М. Чешков), «сталого розвитку» (Л. Браун). 

Поняття антиглобалізму та альтерглобалізму в сучасній глобалістиці. 

Альтерглобальні сценарії світового розвитку. Сутність альтерглобалізму. 



Суспільно-політичні передумови антиглобалізму. Об'єктивна необхідність 

антиглобалізму. Принципові особливості альтерглобалізму. 

Антиглобалістські рухи: ідеологія і програми, мотивація і результати. 

Поняття антиглобалістського руху. Антиглобальний рух як суттєвий політичний 

феномен. Загальні цілі антиглобалізму. Кризові явища у системі глобалізму. 

Основні види діяльності антиглобального руху. 

Глобалізація і бідність. Бідність як глобальна проблема. Основні сценарії 

світового розвитку і динаміки бідності. Вплив культури, суспільних інститутів та 

економічної системи на рівень бідності. 

 

Тема 5. Глобалістика в контексті філософських досліджень 

Світовий філософський доробок у формуванні сучасних уявлень про 

глобалізований світ. 

Глобалізація як об’єктивно існуючий процес, що постає основною 

проблемою у з’ясуванні її сутності. Незаперечні зміни людини та світу в процесі 

глобалізації. 

Основні складові глобалістики (соціологічна, антропологічна та 

культурологічна) і філософія. 

Соціологічне спрямування включає в себе дослідження економічних та 

політичних аспектів світовідношення; антропологічний аспект включає в себе 

вивчення відношення людина і природа; культурологічний підхід передбачає 

вивчення сучасних та класичних цивілізацій. 

Розуміння глобалістики як такої сфери дослідження та пізнання, де 

різноманітні наукові дисципліни і філософія, з одного боку, взаємодіють один з 

одним, а, з іншого, досліджують глобалізаційні процеси з позицій свого 

предмета та методів. Розвиток глобалістики в лоні філософського знання, 

оскільки предметом філософії є взаємовідношення людина – світ. Спрямування 

глобалістики на вирішення комплексних життєвоважливих для всього людства 

проблем, вирішення яких можливо лише за умови комплексного підходу. 

Філософсько-методологічні напрямки глобалістики: розвиток інноваційних 

технологій та їх вплив на життєдіяльність суспільства, віртуалізація суспільства 

як наслідок поширення інформаційних технологій та стратегії майбутнього 

технологічного розвитку; соціальні та культурні аспекти глобалізації тощо. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

Тема 6. Сутність глобалізації та основні підходи до її визначення 

Сутність категорій «глобалістика» та «глобалізація» та їх складові. 

Виникнення терміну «глобалізація». Сутність глобалізації. Глобальний розвиток. 

Глобальне суспільство. Глобальна політика, економіка та культура. 

Виникнення глобалістики. Закономірності та тенденції глобалізації. Вплив 

глобалізації на людське життя. Проблеми глобалізації. 

Особливості глобалізації на сучасному етапі. Класифікація типів 

глобальних проблем. Інтерсоціальні проблеми. Соціально-демографічні 



проблеми. Соціально-екологічні проблеми. Соціокультурний розвиток у 

глобальному суспільстві.  

Глобалізація як ключова проблема світового розвитку. Сутність 

глобалізації. Інтернаціоналізація та глобалізація. Історія виникнення науки про 

глобальний світ. Римський клуб і основні напрямки його діяльності Межі 

зростання в глобальному вимірі. Нова постіндустріальна хвиля в глобалістиці.  

 

Тема 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій 

Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних трансформацій. 

Глобальні трансформації, їх сутність. Основні суперечності глобальних 

трансформацій. Позитивні та негативні риси глобалізації. 

Глобальні парадокси: зміст і об'єктивна природа. Основні характеристики 

парадоксів глобалізації. Соціальні наслідки процесу глобалізації. 

Нерівномірність в розподілі вигод та збитків від глобалізації. 

Інформаційні процеси в глобальній економіці. Інформаційні процеси - 

глобальна проблема. Основні інструменти інформації. 

Сутність глобальних проблем, основні чинники виникнення і загострення. 

Основні підходи і класифікація глобальних проблем. Системна цілісність і та 

комплексний характер їх вивчення. Проблеми регулювання та рішення в 

національних кордонах і в планетарному масштабі. 

Проблема запобігання ядерної війни і збереження миру на планеті. 

Подолання відсталості країн - вузлова проблема сучасності. Масштаби і характер 

відсталості. Соціально-економічні та політичні аспекти відносин «Північ-

Південь». Шляхи вирішення проблеми.  

Демографічні проблеми людства. Деякі тенденції та перспективи 

зростання населення планети. Соціально-економічні коріння продовольчої 

проблеми. Міжнародне співробітництво у вирішенні проблеми.  

Проблеми забезпечення людства сировиною та енергією Основні аспекти 

та форми прояву енергокризи . Новий етап у взаємодії людства та природного 

середовища. Деформація і руйнування екосистем у ХХ столітті. Причини 

екологічної кризи. Основні школи та теоретичні розробки екологічної 

проблематики. Нова екологічна парадигма . 

Відкритість кордонів як наслідок глобалізації. Глобалізація і процеси 

демократизації. Технологізація світу. Проблема національного та 

інтернаціонального. Питання свободи людини. Глобальні взаємодії у 

майбутньому. 

 

Тема 8. Глобальні проблеми та їх структурний вимір 

Транснаціоналізація і регіональна інтеграція. Сучасні міжнародні 

корпорації. Транснаціональні корпорації. Міжнародна економічна інтеграція.  

Регіональні інтеграційні об’єднання в умовах глобальних інтеграційних 

процесів. Моделі регіональної інтеграції. Європейська модель регіональної 

інтеграції. Північноамериканська модель регіональної інтеграції. Азійсько-

тихоокеанська модель регіональної інтеграції. 

Глобальна економіка. Поняття глобальної економіки. Міжнародний 

торгівельний режим. Міжнародний фінансовий режим. Світова економічна та 



соціальна сфера. Нерівномірності глобальної економічної сфери. Проблеми 

світової економічної системи. Глобалізація економіки та країни, що 

розвиваються. Негативи глобалізації. 

Глобальне управління. Сутність та значення глобального управління та 

менеджменту. Підходи до розуміння глобального управління. Проблеми та 

перспективи глобального управління. 

Глобальне громадянське суспільство. Міжнародні організації та їх вплив 

на світову політику. Значення міжнародних громадських рухів. Міжнародні 

організації та соціальний прогрес. 

Світове право. Поняття, особливості і основні принципи міжнародного 

права. Права людини та міжнародне гуманітарне право. Дипломатичне право. 

Міжнародні суди. Концепція гуманітарного втручання. 

Глобальна соціальна політика. Причини та наслідки глобалізації соціальної 

політики. Мета та наслідки глобальної соціальної політики. Поняття добробуту. 

Моделі держав добробуту. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

 

Тема 9. Перспективи та можливі сценарії розвитку глобалізації 

Підходи, умови і фактори визначення перспектив глобалізації. Прогнози 

щодо майбутнього глобалізації (І.Уоллерстайн, Г. Ерценсбергер, А. Мінк, 

Н. Стоун, С. Гантінгтон, В. Парафф та ін.). 

Фактори аналізу перспектив глобалізації. 

Сценарії розвитку глобалізації.  

Основні школи та теоретичні розробки щодо вирішення глобальних  

проблем. Нова екологічна парадигма. Морально-ціннісна парадигма. Релігія як 

чинник забезпечення гармонійного співіснування людини-суспільства- природи 

Основні стратегії розвитку людства. 

Сталий розвиток – стратегія розвитку людства на ХХІ століття  

 

Тема 10. Міжнародні організації та їх роль у процесах глобалізації 

Загальна характеристика міжнародних організацій, що активно формують 

та прискорюють глобалізаційні процеси.  

ООН як унікальний і незмінний форумом обговорення глобальних 

проблем та пошуку шляхів їх розв’язання, інструментом урегулювання 

міжнародних конфліктів, підтримання миру і безпеки, розвитку співробітництва 

у політичній, економічній, соціальній та інших сферах.  

Структура Організації Об’єднаних Націй. Структурно ООН складається з 

п’яти основних органів:  

 Генеральної Асамблеї ООН,  

 Ради Безпеки ООН,  

 Економічної і Соціальної Ради ООН,  

 Секретаріату ООН (генерального секретаря обирає Генеральна Асамблея за 

рекомендацією Ради Безпеки на 5 років) і  

 Міжнародного Суду ООН.  



Спеціалізовані установи та підрозділи ООН:  

 Міжнародна організація праці,  

 Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ),  

 Продовольча і сільськогосподарська організація ООН,  

 ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури),  

 ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку),  

 Світовий банк і  

 Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).  

Основні наднаціональні інститути системи регулювання глобальної 

економіки, створені країнами «великої сімки» з метою управління процесами 

глобального соціально-економічного розвитку: МВФ, СБ (МБРР), СОТ. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ, англ. – IMF) – міжнародна 

інституція, що займається регулюванням валютної системи. 

Світовий (Всесвітній) банк (The World Bank Group) об’єднує п’ять 

основних інститутів:  

 Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР);  

 Міжнародна фінансова корпорація (МФК);  

 Міжнародна асоціація розвитку (МАР);  

 Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ);  

 Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС). 

СОТ (World Trade Organization, WTO) – провідна міжнародна економічна 

організація та головний регулятором міжнародної торгівлі. 

Загальна характеристика НАТО та ЄС. 

 

Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізму 

Сутність, особливості та основні характеристики світового виробництва. 

Світове виробництво, його характеристика. Світове господарство. Світова 

економіка як система. 

Міжнародні стратегії співробітництва в умовах глобалізації. Міжнародні 

економічні відносини. Роль міжнародного співробітництва. Особливості 

сучасного міжнародного співробітництва. 

Процеси розширення НАТО та ЄС. НАТО, основні напрямки діяльності. 

Європейський союз як економічне і політичне об'єднання. Цілі функціонування 

ЄС. Шенгенська угода. Умови розширення ЄС. Наслідки розширення ЄС і 

проблеми геоекономічного статусу України. 

Сучасні концепції міжнародної безпеки. Поняття міжнародної безпеки. 

Шляхи досягнення певного рівня міжнародної безпеки. 

Інтернаціоналізація світового відтворювального процесу. Сутність 

глобальної інтернаціоналізації. Інтернаціоналізація виробництва. 

Інтернаціоналізація обігу. Співвідношення категорій «глобалізація» та 

«інтернаціоналізація». Характер, форми, моделі та конкурентні переваги 

регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку. 

Функції держави в умовах глобалізації. Трансформація світового 

співтовариства. Відмінність між національними й корпоративними інтересами. 

Роль та дії держави в умовах глобалізації. Формування світового господарства. 



Історичні етапи інтернаціоналізації суспільного життя. Формування центрів 

світового розвитку.  

 

 

ІІ СЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Економічна єдність світу: сучасні тенденції інтеграції та 

дезінтеграції. 

Глобальна економічна єдність світу як всеохоплюючий процес сучасних 

економічних трансформацій, що визначають відносини між суб’єктами 

глобального бізнесу, у відкриту цілісну систему економічних взаємозв’язків і 

взаємозалежностей. Основні напрями глобалізаційних процесів щодо 

формування економічної єдності світу: 

 фінансова глобалізація;  

 становлення та розвиток глобальних (або транснаціональних) компаній;  

 регіоналізація економіки;  

 активізація світової торгівлі;  

 тенденції до конвергенції національних економічних систем. 

Генеза економічної єдності світу, що охоплює три великі періоди, котрі 

відповідають трьом епохам у розвитку людських цивілізацій:  

 аграрної,  

 індустріальної та  

 постіндустріальної (ноосферно-космічної).  

Сучасний етап як основа формування економічного базису єдиної світової 

цивілізації, матеріальні підвалини якої створюються у сфері виробництва, в 

умовах і формах економічного життя людства.  

Новітні ресурси і комунікації, що зумовлюють організаційно-господарські 

способи функціонування економік різних країн як головна детермінанта 

зближення економічних форм життя народів і держав.  

Однією з найважливіших сучасних тенденцій розвитку глобальної 

економіки є міжнародна економічна інтеграція - процес економічної взаємодії 

країн, що приводить до зближення господарських механізмів країн, які 

інтегруються.  

Передумови економічної інтеграції:  

 близькість рівнів економічного розвитку країн, що інтегруються.  

 географічна близькість країн, що інтегруються, наявність спільного кордону, 

історично сформованих економічних і культурних зв'язків; 

 спільність економічних проблем, що стоять перед країнами.  

Національна економіка та світовий економічний прогрес. Інтеграція чи 

дезінтеграція? 

Геоекономіка – концептуальні принципи, які відображають інтерпретацію 

глобального світу крізь систему економічних атрибутів, або винесена за 

національні межи система національних атрибутів та економічних відносин, що 



визначають контур глобального економічного простору, в якому розгортаються 

світові економічні процеси. 

 

Тема 2. Економічна глобалізація: сутність та характерні риси. 

Економічна глобалізація – новий рівень інтернаціоналізації та міжнародної 

економічної інтеграції, що характеризується інтенсифікацією і новою якістю 

внутрішніх міжнародних зв’язків у планетарних масштабах, перетворенням 

національних господарств та їх суб’єктів на складову частину планетарного 

відтворювального процесу. Процес економічної глобалізації почався у 80-ті роки 

ХХ ст. і триває дотепер. 

Основні риси сучасної глобальної економіки: 

 збільшенням кількості й масштабів діяльності регіональних угруповань 

протягом 90-х років ХХ ст. й на початку ХХІ ст.; 

 багатовекторністю міжнародного співробітництва;  

 посиленням взаємодії між регіональними інтеграційними об’єднаннями та 

міжнародними організаціями. 

Загальна характеристикао основних етапів економічної інтеграції: 

 укладання преференційних торговельних угод, що передбачають збереження 

національних митних тарифів (або взаємне зниження) кожної з країн, що 

підписали угоду і фактично є підготовчим етапом інтеграційного процесу;  

 створення зони вільної торгівлі – повного скасування митних тарифів у 

взаємній торгівлі при збереженні національних митних тарифів у відносинах 

з третіми країнами; 

 створення митного союзу, який передбачає скасування національних митних 

тарифів і введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного 

регулювання торгівлі відносно третіх країн;  

 створення спільного ринку, який має на увазі вільне пересування не тільки 

товарів і послуг, але і капіталу, робочої сили, технологій;  

 економічний союз (або економічний і валютний союз), який передбачає 

поряд із загальним митним тарифом і свободою руху товарів і факторів 

виробництва координацію макроекономічної політики, уніфікацію 

законодавств у ключових областях – валютній, бюджетній, грошовій (в тому 

числі і використання єдиної валюти).  

Розвиток світогосподарських зв’язків як обов’язкова умова господарського 

прогресу, соціального розвитку, історичного процесу та складова 

загальнолюдського розвитку сучасної цивілізації в цілому.  

 

 

 

Тема 3. Формування глобального інформаційного суспільства та  

його ознаки 

Інформаційна сфера – сфера діяльності людей, пов’язана із створенням, 

перетворенням та використанням інформації. Формування сучасного 

інформаційного середовища планетарного масштабу, що визначається 

існуванням глобальної інформаційної інфраструктури. 



Інформаційна революція як одна з передумов процесів глобалізації. 

Взаємопов’язаність глобалізації з безпрецедентним розвитком інформаційних та 

комунікаційних технологій, основою якого стала комп’ютерна революція. 

Загальна характеристика та типові особливості інформаційної революції. 

Найбільш значущою формою існування кіберкультруної реальності є 

комунікативні мережі (передусім, глобального характеру), які забезпечують 

високошвидкісну міжособистісну, виробничо-фінансову, освітню, наукову та 

корпоративну комунікацію – ІНТЕРНЕТ. Технологічні, економічні, правові та 

культурні засади існування інтернет-комунікації як складові інформаційного 

суспільства. 

В умовах глобалізації формується так званий інформаційний спосіб життя 

людей, який характеризується збільшенням обсягів електронного обміну 

інформацією та широким використанням різноманітних інформаційно-

телекомунікаційних технологій. При цьому інформаційні та телекомунікаційні 

технології виступають безпосередніми інструментами для збільшення соціальної 

єдності та гармонізації життя людини та суспільства. Інтернет надає можливість 

збільшити культурне розмаїття, яке є однією з властивостей і переваг 

інформаційного суспільства, посилити культурний обмін між країнами світу. 

Як базова інфраструктура постіндустріального суспільства, інформаційне 

суспільство значно прискорює процес соціально-економічної еволюції. 

Інформаційне суспільство має в собі технологічну та комунікативну складові, 

тоді як постіндустріальне суспільство окрім цих, включає економічний, 

геополітичний, культурний, соціальний та освітній аспекти. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 4. Глобалістка в контексті політичних процесів 

Глобалізація як знакова тенденція розвитку сучасного світового 

політичного процесу внаслідок посилення взаємозв’язку та взаємозалежності 

національних економік, національних політичних і соціальних систем, культур і 

навколишнього середовища. На цей час остаточно не визначено специфіку і 

наслідки нових глобальних трансформацій, але зрозумілий їх вплив на появу 

певних суперечності світового розвитку.  

Кінець «холодної війни» - формування простору для такого ж, як і 

регіоналізація, об’єктивного процесу глобалізації світового політичного процесу. 

Крах системи глобального протистояння супердержав відкрив можливості 

розширення контактів між країнами і народами, економічної, політичної та 

культурної співпраці, формування на цій основі єдиного, різноманітного і 

суперечливого світу як цілісності.  

Виникнення двох діалектично суперечливих тенденцій – регіоналізації і 

глобалізації – характерна особливість сучасного світового політичного процесу. 

У цьому аспекті системної трансформації на її сучасному етапі відбуваються 

найзначущі зміни. Структура, підтримувана певною множиною відокремлених, 

автономних, суверенних держав, поступається місцем сукупності 

взаємозалежних, різнорідних елементів: держав, парадержавних утворень, 



міжнародних корпорацій, неурядових міжнародних організацій, віртуальних 

співтовариств, транснаціональних спільнот за інтересами, політичних 

організацій і т. д.  

Через множинність міжнародних акторів, наявну на сьогодні, надалі 

можлива досить швидка еволюція монополярності до більш розосередженої 

конфігурації владних можливостей і складнішої рольової стратифікації в 

міжнародних відносинах найближчого майбутнього. 

У сучасному світовому політичному процесі сформовано багатополюсний 

світ, що прийшов на зміну двополюсному, міжнародна система перетворилася у 

глобальну, загальносвітову. Руйнація колоніальних систем, становлення 

регіональних та субрегіональних систем відбувалися під впливом 

горизонтального поширення системного біполярного протистояння і поширення 

тенденцій економічної та політичної глобалізації.  

Конфронтаційна стабільність на глобальному рівні спричинили 

децентралізацію насильства і посилення конфліктогенності на регіональному та 

субрегіональному рівнях, значне збільшення кількості регіональних конфліктів. 

 

Тема 5. Геополітичні процеси сучасності та їх вплив на  

міжнародну безпеку 

Міжнародні відносини як система міждержавних і недержавних взаємодій 

у глобальному, регіональному масштабі або на рівні двосторонніх відносин, 

метою яких є створення сприятливих умов для функціонування і розвитку 

суб’єктів взаємодії (суб’єктів міжнародних відносин).  

Однією із провідних особливостей сучасного світового політичного 

процесу є значне зростання кількості активних і самостійних суб’єктів 

міжнародних відносин, до яких відносяться: 

 національні держави;  

 міжнародні урядові і неурядові (недержавні) організації;  

 транснаціональні корпорації;  

 релігійні об’єднання;  

 суспільно-політичні рухи. 

Загальна характеристика сучасного світового політичного процесу, що 

відзначається наступними складовими:  

 глобалізація і регіоналізація;  

 активізація міжнародно-політичної діяльності значної кількості нових 

держав;  

 формування багатоцентричної системи міжнародних відносин;  

 існування на пострадянському просторі високого соціально-політичного 

напруження;  

 загострення конфліктних ситуацій через культурно-цивілізаційні 

суперечності;  

 поширення екстремізму і тероризму як форм та способів політичної 

боротьби. 

Зміни існуючої системи міжнародної безпеки внаслідок впливу 

глобалізації. Трансформація поняття «національної безпеки» в «міжнародну 



безпеку». Негативні риси нового глобального виміру безпеки:  міжнародний 

тероризм, міжнародні злочинні синдикати; екологічні проблеми і що 

зберігається з колишніх часів небезпеку ядерного конфлікту, а в якості нових 

інструментів боротьби, що забезпечуються глобалізацією, - створення єдиного 

інформаційного (яке використовується і злочинним світом) та культурного 

простору. Розмивання національного суверенітету держави внаслідок 

глобалізаційних процесів, яка вже не може захистити національну економіку від 

небажаних економічних впливів з боку міжнародних корпорацій, ТНК і МНК, 

які формують правила «гри» на глобальному рівні. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

Тема 6. Цивілізаційна парадигма в контексті сучасного розвитку. 

Порівняльний аналіз світових цивілізацій 

Цивілізація як категорія глобального політичного аналізу: «культурно-

історичний» тип (М.Данилевський), «висока культура» (О. Шпенглер). 

«Локальна цивілізація» (А.Тойнбі), «культурна суперсистема» (П. Сорокін), 

«модель культури» (А. Кребер) Матеріалістичний підхід до вивчення цивілізації: 

К. Маркс, М. Вебер, французька школа Анналів. Світ сучасних цивілізацій в 

теоретичних моделях. С. Гантінгтон: концепція зіткнення цивілізацій. Ф. 

Фукуяма: кінець історії як зникнення цивілізаційного різноманіття. 

Індо-буддистська цивілізація: сакральна політична культура з сильною 

колективістської домінантою, де вирішальне  значення мають обов'язки людини, 

а не її права. 

Конфуціанська цивілізація: гнучкість, здатність до реінтеграції 

традиційних цінностей, політична культура консенсусу і боргу . 

Ісламська цивілізація: культ харизми, сакральна політична культура з 

домінантою сильної централізованої влади, етика покори і покірності, 

традиціоналізм. 

Західна цивілізація: індивідуалізм, культ моралі успіху, протестантська 

етика, політична культура з домінантою критерію раціональності. 

Православно-слов'янська цивілізація: соборність, етикоцентризм, 

пріоритет духовних мотивацій над матеріальними, ідея «третього Риму», 

сакральність політичної влади. 

 

Тема 7. Формування глобальної системи цивілізаційних та 

соціокультурних цінностей 

Складність та неоднозначність процесу уніфікації відносин глобальної 

спільноти в процесі формування універсальних психосоціальних імперативів, 

соціокультурних, правових та інших настанов, необхідних для впорядкування 

глобального суспільного життя. Ідея С. Гантінгтона про майбутню людську 

самоідентифікацію не через ідеологію, а через культуру і виникнення конфліктів 

між великими світовими культурними угрупуваннями.  

Тісний взаємозв’язок процесів глобалізації в економічній, інформаційній 

та культурній сферах та процесів національної само ідентифікації. Прагнення до 



національного самовиразу як могутній стимул соціального, економічного і 

політичного розвитку в умовах інформаційної відкритості та інтенсифікації 

загального процесу в світі.  

Нові націоналізми та відродження національної свідомості - захисна 

реакція суспільств проти деструктивного впливу відцентрових, глобальних сил. 

Місія держави з врегулювання національних конфліктів в умовах 

глобалізаційних процесів. 

Суперечливість та проблемність формування глобального інституційного 

середовища. З одного боку, йому притаманні такі риси як непередбачуваність, 

ризиковість, міжетнічна нестабільність, фетишизація відносин тощо. З іншого 

боку, очевидні ознаки ствердження відкритості особистості, справедливості, 

пом’якшення контрастів в розподілі доходів, соціального консенсусу, 

законності.  

Стабілізація середовища і закріплення цієї якості в глобальній спільності, 

як передумова стабільного функціонування глобальної системи задля досягнення 

загальної рівноваги.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

 

Тема 8. Україна в інтеграційних процесах сучасності 

Природоресурсний, трудовий, виробничий, науковий потенціал України.  

Макроекономічні та соціальні показники розвитку. 

Україна на  світових товарних ринках. Обсяги, структура, динаміка 

зовнішньої торгівлі, торговельний баланс. 

Місце України у глобальній та регіональних транспортних системах. 

Використання транзитного потенціалу території України. 

Зовнішні інвестиції в Україні: обсяги, динаміка, структура, географія. 

Інвестиційний клімат України.     

Україна у світових міграційних потоках. Чотири хвилі еміграції.   

Проблеми та наслідки нелегальної еміграції та імміграції. 

 Вплив глобалізації на науку, освіту в Україні. Міжнародні науково-

технічні  проекти. Україна і Болонський процес. 

Проблема збереження національної ідентичності: історичні,  економічні, 

правові, ментальні аспекти.   

Рівень глобалізованості України. 

 

Тема 9. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 

Проблема конкурентоспроможності України в глобальній системі. 

Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до світової 

промислової системи. Шляхи вирішення проблеми національної 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації. 

Наслідки і результати співробітництва України з організаціями 

глобального профілю діяльності. Стратегічна перспектива входження України до 

європейських економічних і оборонних структур. Ставлення України до НАТО. 



Глобальні трансформації та їх значення для України. Міжнародні 

економічні процеси та українські інтереси. Взаємини України з світовими 

фінансовими організаціями. 

Інноваційно-інтелектуальна стратегія розвитку України в умовах 

глобалізації. Застосування різноманітних типів та форм співробітництва як 

невід'ємний фактор розвитку науково-технологічної та інноваційної сфер. 

Пріоритетні напрями фінансування науки. Розвиток пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності в Україні. 

 

Тема 10. Безпекова політика України у контексті сучасного  

світового політичного процесу 

Сутність та загальна характеристика безпекової політики України. 

Безпекова політика як напрям державної політики, метою якої є виявлення, 

запобігання, усунення та відбиття загроз, що можуть спричинити шкоду правам і 

свободам людини та громадянина, власності, інтересам суспільства й держави, 

яку реалізовують лише уповноважені суб’єкти в межах та у спосіб, визначені 

законодавством України. 

Статичний та динамічний аспекти безпекової політики: статичний, 

відповідно до якого безпекову політику розглядають як стан відносин, і 

динамічний, згідно з яким її усвідомлюють як діяльність уповноважених 

суб’єктів. 

Три основні групи національних інтересів України у сфері міжнародних 

відносин:  

 стратегічні та геополітичні – пов’язані із забезпеченням національної безпеки 

України та захистом її політичної незалежності;  

 економічні – пов’язані з інтегруванням економіки України у світове 

господарство;  

 регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, пов’язані із забезпеченням 

специфічних потреб внутрішнього розвитку України. 

Основні завдання безпекової політики України у ХХІ ст.: 

 недопущення ізоляції на основних стратегічних напрямах (США, Європа, 

Азія);  

 сприяння формуванню регіональних систем безпеки і співробітництву у 

прилеглих регіонах;  

 інтеграція у міжнародні економічні і політичні структури;  

 участь у врегулюванні міжнародних конфліктів, боротьбі з міжнародним 

тероризмом і злочинністю, вирішенні екологічних, енергетичних, ресурсних, 

інформаційних та інших глобальних проблем;  

 збереження і зміцнення позицій нашої держави у світовій політиці;  

 активна участь у формуванні демократичної глобальної системи 

міжнародного порядку. 

Розвиток державної політики України в напрямі європейської співпраці 

сприятиме реалізації безпекової політики всередині країни, зокрема боротьбі з 

міжнародним тероризмом і транснаціональною злочинністю. 

 

 



 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

І СЕМЕСТР 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 2 2 

2 
Відвідування семінарських 

занять 
1 3 3 5 5 6 6 3 3 

3 
Робота на практичних 

(семінарських) заняттях  
10 3 30 5 50 6 60 3 30 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 42 11 66 15 88 17 99 10 65 

Кількість балів (І семестр) 318 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 2 2 2 2 

2 
Відвідування семінарських 

занять 
1 5 5 7 7 2 2 4 4 

3 
Робота на практичних 

(семінарських) заняттях  
10 5 50 7 70 2 20 4 40 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 42 15 88 19 110 8 54 12 76 

Кількість балів (І семестр) 318 

Кількість балів (ІІ семестр) 328 

Максимальна кількість балів 646 (318+328) 

Розрахунок коефіцієнта 100/646=0,155 

 



 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, екзамен. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

 І СЕМЕСТР 56 20 

1. Тема 1: Сучасна методологія глобалістики.  Школи і 

міждисциплінарний статус глобалістики. 

Передумови глобалізації. Характеристика основних 

методів дослідження глобалізації економіки. Сучасні 

підходи методології глобалістики. Міждисциплінарні 

взаємозв’язки глобальної економіки. Наукові школи 

глобалістики. Глобалістика як світовий феномен. 

15 5 

2. Тема2: Становлення глобальної економіки. 

Глобальний ринок капіталів та його сегменти. 

Особливості сучасного ринку міжнародної торгівлі. 

Позитивні та негативні наслідки економічної 

політики. Основи функціонування СОТ та їх значення 

для міжнародної торгівлі. 

10 5 

3. Тема 3: Цивілізаційні виміри глобальних 

економічних процесів. 

Феномен «офшоризації» у глобальній економіці. 

Глобальні ринки робочої сили. 

Валютні надходження від трудових мігрантів та їх 

роль для країни. 

10 5 

4. Тема 4: Суперечності і дуалізм сучасного етапу 

глобалізації. 

Ринок і держава. Відмінність між національними та 

корпоративними інтересами. Функції держави в 

умовах глобалізації. 

16 5 

 ІІ СЕМЕСТР 56 20 

5. Тема 5: Альтерглобалізм та його форми. 

Характеристика альтерглобалізму. Сучасні прояви 

альтерглобалізму. Контрглобалізм та його 

16 5 



особливості. 

6. Тема 6: Глобальне управління  

Реалії світу та потреба глобального менеджменту. 

Шляхи та сценарії управління економічними 

процесами. Перспективи системи колективної 

безпеки. Стан та перспективи вирішення 

екологічних проблем. Перспективи утворення та 

діяльності світового уряду. Роль держав у 

глобальному управлінні. 

12 5 

7. Тема 7: Міжнародні стратегії глобалізації. 

Сутність глобальної стратегії в широкому значенні. 

Сутність глобальної стратегії у вузькому розумінні. 

Сучасні ідеологічні концепції формування 

глобальних стратегій.  

12 5 

8. Тема 8: Україна в глобалізаційних процесах. 

Етапи зовнішньополітичного курсу України. 

Потенційні загрози зовнішнього суверенітету 

України. Стандарти ЄС та українські реалії. 

Стратегія національної безпеки та її реалізація в 

умовах глобалізації. Глобалізація та культурна 

сфера в Україні. Перспективи економічної системи 

в умовах глобалізації. Геополітичне положення 

України: переваги та проблеми.  

16 5 

 Разом  112 40 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 

презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд 

проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, 

колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля, 

тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний 

практикум, контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, 



презентація соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, 

контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових 

відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань 

та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням 

SMART- технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№  Вид діяльності Кількість балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті/ 

письмова відповідь на практичному занятті 

0-10 (разом 350) 

2 Відвідування лекцій 0-1 (разом 21) 

3 Відвідування семінарських занять 0-1 (разом 35) 

4 МКР 0-25 (разом 200) 

5 Самостійна робота 0-5 (разом 40) 

Підсумковий бал 0-646  

Коефіцієнт 0,155 

6 Залік 0-100 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання  

 

Критерії оцінювання (бали): 

37-40 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усного виступу, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу .  

25-36 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усного виступу, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу.  

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  

15-24 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усного виступу, але без глибокого всебічного аналізу,  



обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки.  

5-14 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усного виступу, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань,  допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0-4 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань до заліку 

 

1. Поняття глобалізм, глобалізація, глобалістика.  

2. Етапи становлення глобалістики як науки. 

3. Визначення предмету та методу політичної глобалістики. 

4. Концепції глобалістики. 

5. Напрямки та школи глобалістики. 

6. Глобальні проблеми сучасності. 

7. Багатоаспектність поняття глобалізація. 

8. Історія виникнення науки про глобальний світ. 

9. Римський клуб і основні напрями його діяльності. 

10. Антиглобалізм: причини виникнення  та сучасний стан.   

11. Цивілізація як категорія аналізу розвитку людства. 

12. Світові цивілізації в глобальному вимірі. 

13. Китайська цивілізація. 

14. Ісламська цивілізація. 

15. Західна цивілізація. 

16. Православно-слов’янська цивілізація. 

17. Індійська цивілізація. 

18. Латиноамериканська цивілізація. 

19. Концепція виклику та відповіді в глобалістиці. 

20. Американський спосіб життя як модель глобального світу. 

21. Взаємозв’язок понять «інтеграція» та «вестернізація». 

22. Методологічні принципи глобалістики. 

23. Глобальні проблеми сучасності. 

24. Споживання ресурсів планети: стан та шляхи вирішення проблеми. 

25. Міжнародні програми вирішення глобальних проблем. 

26. Концепції та типи глобалізації. 

27. Школа світ-системного аналізу (І.Валлерстайн). 

28. Концепція «глобальної спільноти» (М.Чешков). 

29. Причини та наслідки глобалізації. 

30. Сучасні «межі зростання» і пошуки якісно нового майбутнього. 

31. Глобалізація та глокалізація. 

32. Сучасна планетарна свідомість. 



33. Глобалізація та інформаційна революція. 

34. Особливості об'єктивної глобалізації. 

35. Особливості суб'єктивної (паразитарної) глобалізації. 

36. Сучасні чинники становлення нової глобальної регулюючої системи. 

37. Концепція мондіалізму та її варіанти. 

38. С. Гантінгтон: концепція зіткнення цивілізацій. 

39. Культурно-історичний підхід та його роль у розвитку політичної 

глобалістики: М. Данилевський, А. Тойнбі, О. Шпенглер.  

40. Ступінь верифікації чотирьох сценаріїв теорії ―глобальної ойкумени У. 

Ганнерса, сценарій Ш. Ейзенштадта та Р. Робертсона. 

41. Суттєві характеристики Європи як цілісного ареалу демократії і 

солідарності (згідно з концепцією В. Гавела). 

42. Загроза занепаду загальнолюдської перспективи: концепція «золотого 

мільярда». 

43. Глобальне моделювання: представники та концепції. 

44. Парадигми безпеки у постбіполярному світі. 

45. Глобалізація системи масової комунікації. 

46. Роль міжнародних агентств новин у глобальних інформаційнихпроцесах. 

47. Смислове наповнення поняття ―глобалізація з погляду на засоби масової 

інформації. 

48. Роль і місце транснаціональних медіакорпорацій в конвергенції хардвера, 

софтвера, диджиталізації інформації, а також у системі власності і 

контролю у процесі бурхливого розвитку комунікативних технологій і 

глобальної трансформації медіамереж.  

49. Наукове значення понять (термінів) «концентрація» і «конгломерація» у 

процесі утворення потужних корпорацій у сфері мас- медіа. 

50. Проблеми впливу науково-технологічних трансформацій на розвиток 

систем масової комунікації.  

51. Наукове значення понять (термінів) ―концентрація і ―конгломерація у 

процесі утворення потужних корпорацій у сфері масс-медіа. Ідеологічні 

парадигми глобальної політики. 

52. Поняття та сутність інформатизації суспільства. 

53. Причини та наслідки відкритості кордонів. 

54. Інтеграційні процеси у світі. 

55. Соціальний капітал з точки зору Ф. Фукуями (приклад Японії та США).  

56. Соціальні рухи в сфері освіти глобального масштабу.  

57. Роль освіти у формуванні нової особистості постмодерну.  

58. Перепони на шляху встановлення конструктивних крос-культурних 

комунікацій.  

59. Крос-культурний капітал як продукт конструктивних крос-культурних 

комунікацій. Поняття та сутність глобальної економіки. 

60. Суть поняття «глобальне громадянське суспільство». 

61. Міжнародні організації та їх вплив на світову політику. 

62. Значення міжнародних громадських рухів. 

63. Поняття та класифікація міжнародного права. 

64. Поняття добробуту. Моделі держав добробуту. 



65. Діяльність міжнародних фінансових організацій та соціальна сфера 

(МВФ, Світовий банк, ЄБРР, МОП, агенції ООН, Рада Європи). 

66. Україна у геоцивілізаційному просторі. 

67. Початки незалежності України та глобальні виклики. 

68. Міжнародні економічні процеси та Україні. 

69. Проблема вибору національної стратегії. 

70. Національні інтереси та їх реалізація. 

71. Взаємини з світовими міжурядовими та наднаціональними 

структурами. 

72. Включеність України у світовий інтеграційний процес: стан, проблеми, 

перспективи. 

73. Нові стратегії міжцивілізаційних взаємодій формуються наприкінці XX - 

на початку XXI ст. 

74. Евристичний потенціал економіко-центристських версій глобалізації: 

теорії імперіалізму, теорії залежності, теорії світової системи. 

75. Ступінь можливості відмови сучасної глобалістики від 

етноцентристських моделей. Альтернативні тенденції етноцентризму, 

ксеноцентризму та імперіалізму (ціннісний плюралізм, культурний 

релятивізм, емпатія). 

 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни  

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

І СЕМЕСТР 

Разом: 120 год., лекції – 22 год., семінарські – 34 год., самостійна робота – 

56 год., модульний контроль – 8 год. 

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний  

модуль IV 

Кількість 

балів за 

модуль 

66 88 99 65 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 

роботу на 

семінарі 

10 10 10 10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

Бали за 

відвідування 

семінарів 

1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Бали за 

самостійну 

роботу 

  5   5   5  5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. 

контроль 
- 

 



 

ІІ СЕМЕСТР 

Разом: 120 год., лекції – 20 год., семінарські – 36 год., самостійна робота – 

56 год., модульний контроль – 8 год. 

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний  

модуль IV 

Кількість 

балів за 

модуль 

88 110 54 76 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 

роботу на 

семінарі 

10 

10 

10 

10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 10 10 

10 

10 

10 

Бали за 

відвідування 

семінарів 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 

1 

Бали за 

самостійну 

роботу 

  5   5  5  5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. 

контроль 
ЗАЛІК (0-100 балів) 
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