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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

«Глобалістика і геополітика» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних 

досягнень соціально-гуманітарного, природничо-наукового й технічного знання посилює 

світоглядну і теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є глобальний світ як цілісність, що 

динамічно розвивається, як об’єктивна тенденція світового економічного, соціального, 

культурного й політичного розвитку; як цілі, що висуваються політичними елітами низки 

розвинутих держав і світових олігархів; як методологія аналізу економічного, соціального, 

культурного та політичного розвитку окремих держав і міждержавних відносин, а також 

вироблення відповідної стратегії на рівні їх суб’єктів (держав, корпорацій, міжнародних 

організацій). 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Глобалістика і геополітика» 

органічно поєднана з такими дисциплінами як «Історія України», «Політологія», 

«Культурологія», «Історія цивілізацій», «Філософія», «Основи економіки». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» є: 

 надати студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає проблеми та 

основні тенденції сучасного цивілізаційного розвитку, концептуальні уявлення про 

формування майбутнього світоустрою в аспекті світової глобалістики; 

 допомогти студенту осмислити творчі перспективи глобального бачення сучасних 

економічних, політичних і соціокультурних проблем, осягнути вплив процесу 

глобалізації на культурний і духовний клімат нашої епохи, передбачити небезпеку та 

ризики, що супроводжують цей процес, і зрозуміти сучасну планетарну свідомість; 

 створити наукове підґрунтя для геополітичного аналізу проблем політики, нових 

стратегічних ініціатив, а також закласти геополітичні основи стратегічної культури 

прийняття політичних і державних рішень; 

 сформувати ціннісні орієнтації та настанови, підвищити рівень культури і свідомості 

студентів, сприяти формуванню активної громадянської позиції та участі в 

загальноцивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних засадах.  
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобалістика і геополітика» є: 

 визначити сутність сучасного етапу розвитку людства та дати оцінку його ціннісної 

парадигми;  

 інституювати гуманістичний глобалізм як один із домінувальних типів свідомості й 

закріпити його в молодіжній студентській аудиторії; 

 теоретично обґрунтувати виникнення громадянських ініціатив у суспільстві, що 

відповідають подальшим потребам сучасності; 

 обстоювати ідею, на противагу модним концепціям «зіткнення цивілізацій», 

збереження гуманістичної загальнолюдської перспективи – формування нового 

глобального консенсусу в діалозі цивілізацій; 

 розкрити неперервний зв’язок історичного процесу розвитку регіонів із процесом 

становленням глобального суспільства, боротьбою ідей прихильників і опонентів 

процесів глобалізації; 

 оволодіти аналітичними навичками характеристики вирішення сучасних глобальних 

проблем;  

 виробити теоретико-прогностичні уявлення про постглобалізаційний етап розвитку 

людства; 

 сформувати практичні навички роботи з науковою літературою та правовими 

документами; 

 виробити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній 

діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 поняття, предмет, категорійний апарат навчальної дисципліни «Глобалістика і 

геополітика»; місце дисципліни в системі гуманітарних знань; 

 закони історичного розвитку суспільства; 

 головні тенденції сучасного соціального розвитку; 

 характеристику принципово нового (глобального) типу соціальної реальності; 

 дефініції понять «інформаційне суспільство», «технотронна цивілізація»; 

 передумови та етапи формування глобалістики; 

 систематизацію та класифікацію глобальних проблем; 

 зміст і сутність підходів у дослідженні глобалізаційних процесів; 

 основні школи глобалістики; 

 проблеми культурно-цивілізаційних глобальних змін і трансформацій; 
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 основні парадигми розвитку майбутньої цивілізації; 

 нормативно-правову базу з глобальної тематики національного та наднаціонального 

рівнів; 

 планетарний характер сучасних соціальних протиріч і системних криз; 

 вплив глобалізаційних процесів на економіку та соціальну сферу сучасної України. 

 

уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати під час 

відповіді таблиці, схеми, діаграми тощо;  

 систематизувати отримані знання та визначати перспективи сталого розвитку, участь 

у цьому процесі соціуму; 

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення щодо сучасних 

геополітичних явищ, подій, процесів тощо;  

 подавати інформаційно-аналітичні рекомендації з використанням геополітичного 

інструментарію; 

 характеризувати сучасні суспільно-політичні процеси з урахуванням фактору впливу 

глобалізації; 

 аргументовано відстоювати власні погляди та міркування в прогнозуванні 

майбутнього цивілізаційного розвитку, готувати виступи (доповіді) з глобальної 

тематики; 

 оцінювати закономірності, динаміку та суперечності глобального розвитку в контексті 

сучасних геополітичних практик. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1.   

Змістовий модуль 1. Глобалістика як наука 

Поняття, завдання та принципи глобалістики. Глобальні проблеми сучасності, причини 

їх виникнення. Пріоритетні напрями глобалістики. Основні етапи становлення глобалістики. 

Виникнення Римського клубу, його головні ідеї. Основні концепції, розроблені в межах 

сучасної глобалістики. Політична глобалістика. Глобалізація та мондіалізація 

Змістовий модуль 2. Геополітика як наука і навчальна дисципліна 

Поняття «геополітика» за Рудольфом Челленом (1864–1922), Фрідріхом Ратцелем 

(1844–1904) та ін. Геополітика як наука, система знань про контроль над простором. Основні 
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напрями геополітики. Джерела геополітики за трьома типами наукових теорій: 

цивілізаційним, військово-стратегічними і теоріями географічного детермінізму. Предмет 

геополітики. Геополітика – комплексна багаторівнева наука і навчальна дисципліна. Рівні 

геополітичного аналізу подій: глобальний, регіональний, субрегіональний і 

внутрішньодержавний. Закони геополітики. Основний закон геополітики – закон 

фундаментального дуалізму. Предметне поле геополітики. Категорії науки геополітики. 

Методологія й методи геополітичної науки: системний, діяльнісний, порівняльний, 

інституціональний, функціональний, антропологічний, загальнологічні методи й методики 

емпіричних досліджень та ін. Функції геополітики: пізнавальна, прогностична, управлінська, 

ідеологічна. Місце й роль геополітики в системі забезпечення національної, європейської, 

міжнародної та глобальної безпеки. 

Змістовий модуль 3. Міжнародні системи. Сучасна світова система. Глобалізація як 

світосистемний феномен 

Системний підхід у міжнародних відносинах. Теорії міжнародних систем. Світ-

системний аналіз. Передумови виникнення та основні риси сучасної світової системи. 

Конституювання планетарного дуалізму як основної суперечності сучасної світової системи.  

Тенденції розвитку сучасної світової системи. Суперечливість новітнього стану сучасної 

світової системи. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи. 

Основні підходи до розуміння сутності глобалізації. Критика глобалізації. 

Змістовий модуль 4. Глобальне суспільство 

Поняття «суспільство», «міжнародне суспільство» та «світове суспільство». Сутність і 

становлення глобального громадянського суспільства. Глобальна етика. Міжнародні 

неурядові організації. Критика концепту глобального громадянського суспільства. 

МОДУЛЬ 2.   

Змістовий модуль 5. Глобальне управління 

Глобалізація управління світовим розвитком – головна закономірність світового 

порядку. Основні моделі глобального управління. Технологічний характер глобального 

управління. 

Змістовий модуль 6.  Глобальна безпека 

Сутність, моделі та сучасні тенденції трансформації міжнародної безпеки. Сутність і 

основні виклики глобальної безпеки. Міжнародний тероризм і його глобалізація. Ядерна 

безпека. Глобальна енергетична безпека. Кліматична безпека 

Змістовий модуль 7. Геоекономіка та геофінанси 

Геоекономічні трансформації глобального світу. Геофінансові процеси у глобальному 

світі 
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Змістовий модуль 8. Глобальне соціальне напруження 

Глобальна соціальна поляризація. Природа, джерела й наслідки глобального 

соціального напруження. Глобальне соціальне партнерство: умови, інструменти, 

перспективи 

Змістовий модуль 9. Глобальна цивілізаційна конкуренція. Альтерглобалізм 

Цивілізаційна природа глобальної конкуренції. Україна в глобальній цивілізаційній 

конкуренції 

Альтернативні моделі глобалізації. Альтерглобалістський рух. Ідеологія 

альтерглобалізму. Геополітичні аспекти альтерглобалізму 

Змістовий модуль 10. Політико-правова та економічна ідентифікація України в 

глобальному просторі 

Поняття ідентичності. Самоідентифікація соціуму як вибір. Ідентичність глобалізації як 

головна проблема процесу ідентичності. Універсалізація прав людини. Проблеми захисту 

прав людини в Україні. Поняття та сутність сталого розвитку. Політичний базис сталого 

розвитку. Ідея сталого розвитку як домінантна складова соціальної культури громадян 

Стримувальні фактори глобалізації в контексті діяльності істеблішменту в 

новостворених державах пострадянського простору. Проблеми «перехідної цивілізації» в 

Україні. Партнерство України з НАТО та Європейським Союзом. Україна в системі 

монополярного й мультиполярного світу. Російський фундаменталізм і формування 

української національної ідеї. Контрасти ідеї української самостійності і незалежності із 

засадами євразійства щодо України. Динаміка трансформації суспільних відносин в Україні 

та світовий досвід. 

 

Теми семінарських занять 

1. Глобалістика як наука 

2. Геополітика як наука і навчальна дисципліна 

3. Міжнародні системи. Сучасна світова система. Глобалізація як світосистемний 

феномен 

4. Глобальне суспільство 

5. Глобальне управління 

6. Глобальна безпека 

7. Геоекономіка та геофінанси 

8. Глобальне соціальне напруження 

9. Політико-правова та економічна ідентифікація України у глобальному просторі 

10. Глобальна цивілізаційна конкуренція. Альтерглобалізм 
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О. Межевікіна]. – К.:  Port-Royal, 2005. – 358 с. 

12. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е. Гіденс ; [пер. з 

англ. Н. Поліщук]. – К. : Альтерарес, 2008. – 100 с. 

13. Глобализация : учебник / под общ. ред. В. А. Михайлова и В. С. Буянова. – М. : Изд-во 

РАГС, 2008. – 544 с. 

14. Глобалистика : энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков ; Центр научных и 

прикладных программ ‹‹ДИАЛОГ››. – М. : ОАО Изд-во ‹‹Радуга››, 2003. – 1328 с. 

15. Глобалізація і безпека розвитку : моногр. / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К., 

2001. 

16. Глобальне управління – 2025 : вирішальний момент. [переклад з англ. Г. Лелів]. – 

Львів : Літопис, 2011. – 120 с. 

17. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / За ред. О. Г. Білоруса. – К., 1998. 

18. Глобальное управление : учеб. пособие / под ред. проф. А. И. Соловьева. – М. : 

ИНФРА-М, 2007. – 252 с. 
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19. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікаціії міжнародні 

відносини / О. В. Зернецька. – К., 1999. 

20. Кармазіна М. Глобалізація : місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу / М. Кармазіна 

// Людина і політика. – 2003. – № 4. – С. 73–81. 

21. Квєк М. Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад / 

М. Квєк // Філософська думка. – 2003. – № 3. – С. 58–65. 

22. Колодко Гж. В. Глобализация и перспективы развития постсоциалистических стран / 

Гж. В. Колодко ; [пер. с польск.] – Мн. : ЕГУ, 2002. – 200 с. 

23. Кочетов Э. Г. Глобалистика : теория, методология, практика : учебник для вузов / 

Э. Г. Кочетов. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2002. – 672 с. 

24. Кремень В. Г. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації / 

В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко. – К., 1998. 

25. Культура на рубеже ХХ-ХХІ веков : глобализационные процессы / отв. ред. 

Н. А. Хренов. – СПб. : Нестор-История, 2009. – 632 с. 

26. Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-е вид., доповн. та 

випр. – Львів : Новий Світ, 2010. – 440 с. 

27. Макуев Р. Х. Терроризм в условиях глобализации / Р. Х. Макуев // Государство и 

право. – 2007. – № 3. – С. 43-49. 

28. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации / М. Н. Марченко. – М. 

: Проспект, 2008. – 400 с. 

29. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации / Ю. В. Павленко. – К. : Феникс, 2002. 

– 760 с. 

30. Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в ХХІ веке / А. С. Панарин. – М., 2003. 

31. Пахомов Ю. Н. Цивилизационная структура современного мира. Глобальные 

трансформации современности / Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко. –  В 3-х томах. – 

Т. 1. – К. : Наукова думка, 2006. – 686 с. 

32. Пітерзе Я. Глобалізація як гібридизація / Я. Пітерзе // Глобальні модерності / за ред. 

М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; [пер. з англ. Т. Цимбала]. – К. : Ніка-Центр, 

2008. – С. 73–105. 

33. Римашевська М. Н. Население и глобализация / Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, 

А. А. Овсянников и др. – М. : Наука, 2002. – 322 с. 

34. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Е. Сміт ; пер. з англ. М. Климчука і 

Т. Цимбала. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 320 с. 

35. Сорос Дж. О глобализации / Дж. Сорос. – М. : Эксмо, 2004. – 280 с. 
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36. Суліма Є. М. Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. – К. : Вища 

школа, 2010. – 544 с. 

37. Україна 2000 і далі : геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. – К., 1999. 

38. Фомичев П. Н. Глобальная социология: формирование новой науки / П. Н. Фомичев. – 

М., 2000. 

39. Хижняк І. А. Теоретичні проблеми громадянського суспільства у країнах Заходу 

періоду постіндустріальних трансформацій / І. А. Хижняк // Наук. праці 

Міжрегіональної академії управління персоналом. – К., 2003. 

40. Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира : моногр. / А. Н. Чумаков. –   

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 432 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів 

з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних і семінарських занять з дисципліни – 

модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст 

кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою 

модульного контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у 

формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і 

в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, 

контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  

Високий (творчий) рівень компетентності.  

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє глибокі 

знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, 
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чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє 

вміння застосовувати теоретичні положення на практиці; переконливо аргументує відповіді.  

 

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності.  

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно вирішує 

практичні завдання; самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у цілому 

самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок.  

 

Середній (репродуктивний) рівень компетентності.  

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають загальний характер; 

має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; допускає суттєві помилки.  

 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності.  

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє 

застосовувати теоретичні положення під час вирішення практичних завдань; допускає значні 

помилки.  

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 




