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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Філософія глобалізаційного розвитку»:  

Курс V 
Спеціальність 033 Філософія 

Форма проведення: 
Екзамен проводиться в ЕНК у формі есе. Відкриті питання, котрі наявні в
діяльності «Підсумковий контроль».  Можливість відповіді активізується під
час проведення іспиту – за розкладом. Під час складання іспиту студент має
вийти на відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною камерою та
мікрофоном.

Тривалість проведення: 
2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

Максимальна кількість балів: 
40 балів.

Перелік допоміжних матеріалів:
немає



Критерії оцінювання: 
Рейтингова
оцінка

Оцінка  за
тестування

Значення оцінки

А 37-40 балів Відмінно –  відмінний рівень  знань  (умінь)  в
межах обов’язкового  матеріалу  з  можливими
незначними недоліками

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь)  в  межах  обов’язкового  матеріалу  без
суттєвих (грубих) помилок

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D 21-25 

Балів

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого  навчання  або  професійної
діяльності

Е 16-20 Достатньо  –  мінімально  можливий
допустимий рівень знань (умінь)

FХ 10-15

Балів

Незадовільно  з  можливістю  повторного
складання  –  незадовільний  рівень  знань,  з
можливістю  повторного  перескладання  за
умови  належного  самостійного
доопрацювання

F 0-9 б. Незадовільно  з  обов’язковим  повторним
вивченням  курсу  –  досить  низький  рівень
знань  (умінь),  що  вимагає  повторного
вивчення дисципліни

Орієнтовний перелік питань:

1. Предмет,  структура  і  зміст  дисципліни  «Філософія  глобалізаційного
розвитку».

2. Сутність процесу глобалізації у світлі філософської рефлексії.
3. Періодизація глобалізації та теоретичні підходи до її визначення.
4. Системна характеристика глобалізації.



5. Основні передумови та фактори виникнення процесів глобалізації.
6. Основні етапи глобалізації та їх характеристика.
7. Загальна характеристика моделей та проектів глобалізаційного розвитку.
8. Економічна  революція  та  глобалізація.  (постіндустріальна  економіка  та

глобалізація)
9. Характеристика глобалізаційних процесів у світовій економіці.
10. Національна економіка в умовах глобалізації.
11. Глобальні аспекти зовнішньої торгівлі, руху товарів та послуг.
12. Глобальні аспекти сучасного способу життя.
13. Формування  глобальної  системи  регулювання  світо  господарських

відносин.
14. Міжнародні інститути глобального регулювання світової економіки.
15. Міжнародні стратегії трансформації та розвитку.
16. Основні тенденції постсоціалістичної економічної трансформації.
17. Глобальні геополітичні та геостратегічні концепції (Концепція  Мегана-

Маккіндера;  Концепція  «Євразійського  узбіччя»  Н.Спайкмена;
Цивілізаційна концепція С.Гантінґтона;  Концепція «Великої  шахівниці»
3.Бжезінського).

18. Американські геополітичні та геостратегічні доктрини (Доктрина Монро;
Американські доктрини другої половини XX ст.).

19. Російські  геополітичні  і  геостратегічні  теорії  та  доктрини  (Теорія
«третього  Риму»;  Доктрина  панславізму;  Євразійська  доктрина;
Правозахисна доктрина; Імперіалістична доктрина А.Дугіна).

20. Геополітичні  концепції  та  доктрини  України  («Східна»  геополітична
доктрина;  «Західна»  геополітична  доктрина;  Балтійсько-чорноморська
доктрина С.Рудницького; Чорноморська доктрина Ю.Липи).

21. Сучасні геополітичні орієнтири України та її місце на економічній карті
світу.

22. Світ в умовах інформаційної революції.
23. Макдональдизація як модель культурної гомогенізації.
24. Культура в глобальному просторі: мобільність та швидкість.
25. Україна  в  умовах  формування  нової  системи  універсального

світопорядку.
26. Розвиток постіндустріального суспільства та Україна – органічна частина

світу чи периферія.
27. Україна в глобалізованому світі: альтернативи розвитку та застереження.
28. Розвиток економіки України під впливом глобалізаційних процесів.
29. Місце  України  в  глобальній  економіці:  сировинний  придаток  чи

унікальний елемент. 
30. Вплив глобалізації на регіони України.
31. Формування  та  захист  економічних  пріоритетів  Української  держави  в

умовах глобалізованого світу.
32. Вплив  глобалізаційних  процесів  на  становлення  держави  Україна

(політико-правовий аспект).



33. Конфліктне  протистояння  ідеологічних  установок  світових  держав  і
Україна.

34. Формування  політичного  середовища  в  Україні  в  умовах  політичної
глобалізації.

35. Зародження громадянського суспільства в Україні під впливом світових
демократичних перетворень.

36. Еволюція соціальної структури в сучасному світі.
37. Україна  в  умовах  трансформації  соціально-класових  та  соціально-

демографічних структур світу.
38. Соціально-класова характеристика України після розпаду СРСР.
39. Соціально-демографічна  характеристика  України  за  віссю  «місто-село»

після розпаду СРСР.
40. Криза  української  національної  ідентичності  крізь  призму  сучасних

глобалізаційних соціокультурних процесів.
41. Вплив глобалізації на релігійне життя в Україні.
42. Україна в умовах кібервійни.
43. Шляхи розвитку та ймовірні моделі формування новітньої національної

ідентичності в Україні.
44. Вестернізація мас-культури та Україна.
45. Характеристика пострадянського медіа культурного простору.
46. Україна в умовах сучасних інформаційних технологій.
47. Європеїзація  освіти:  формування  нової  якості  суспільства  чи  шлях

навздогін.

Питання практичного спрямування:

1. Детермінуйте можливості,  що відкриває перед людством глобалізація в
економічній, політичній та культурній сферах.

2. Визначте,  яку інформацію позитивного характеру пропонує суспільству
«Філософія глобалізаційного розвитку».

3. Визначте,  яку інформацію запобіжного характеру пропонує суспільству
«Філософія глобалізаційного розвитку».

4. Визначте взаємозв’язок процесів «інтеграції» та «вестернізації». Як вони
впливають на розвиток України.

5. Визначте  та  дайте  характеристику  процесів,  що  визначають  зміщення
планетарного  центу  економічної  результативності  в  незахідний
цивілізаційний світ.

6. Визначте місце держави в умовах сучасної кібервійни.
7. Дайте  характеристику  українського  промислово-бюрократичного

корпоративізму на тлі лібералізації світогосподарського життя.
8. Визначте  основні  елементи  стратегії  України  для  забезпечення

економічного піднесення в умовах глобалізації.
9. Визначте  основні  елементи  стратегії  України  для  забезпечення

політичного піднесення в умовах глобалізації.



10. Визначте  основні  елементи  стратегії  України  для  забезпечення
культурного піднесення в умовах глобалізації.

11. Визначте  елементи процесу глобалізації,  що могли  б  бути  використані
Україною для забезпечення економічного піднесення.

12. Визначте  елементи процесу глобалізації,  що могли  б  бути  використані
Україною для забезпечення політичного піднесення.

13. Визначте  елементи процесу глобалізації,  що могли  б  бути  використані
Україною для забезпечення культурного піднесення.

14. Визначте та дайте характеристику діяльності міжнародних агенцій новин
у глобальних інформаційних процесах.

15. Визначте та дайте характеристику впливу діяльності міжнародних агенцій
новин на українське інформаційне середовище.

16. Проаналізуйте  ступінь  впливу  процесів  глобалізації  на  формування
свідомості українця.

17. Проаналізуйте ступінь впливу процесів глобалізації на культурний клімат
нашої епохи.

Екзаменатор  д.політ.н., доцент. Л.В.Панасюк
Завідувач кафедри д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова


