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ВСТУП 

 

 

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

сучасних досягнень соціально-гуманітарного, природничо-наукового й 

технічного знання посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку 

бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є глобальний світ як 

цілісність, що динамічно змінються; 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). 

Навчальна дисципліна «Глобалістика і геополітика» органічно поєднана з 

такими дисциплінами як «Історія України», «Політологія», «Культурологія», 

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

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.  

Основні завдання вивчення дисципліни «Глобалістика і геополітика»: 

 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. 

 

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; 

 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 й 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. 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  

погодинного розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Глобалістика і 

геополітика», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, питань до 

іспиту, списку літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Глобалістика як наука 2 6 1 10 

2 Геополітика як наука і навчальна 

дисципліна 
4 6 

– 12 

3 Міжнародні системи. Сучасна світова 

система. Глобалізація як 

світосистемний феномен 

4 6 – 

 

10 

4 Глобальне суспільство 2 6 1 10 

5 Глобальне управління 2 6 1 10 

6 Глобальна безпека 2 6 – 10 

7 Геоекономіка та геофінанси 2 6 1 10 

8 Глобальне соціальне напруження 2 6 – 12 

9 Політико-правова та економічна 

ідентифікація України у глобальному 

просторі 

4 6 1 

 

12 

10 Глобальна цивілізаційна конкуренція. 

Альтерглобалізм 
4 6 1 

12 

Усього годин за VІІ семестр: 28 60 6 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому суть глобалізму як типу свідомості та глобалізму як політичної 

ідеології певних соціальних сил? 

2. Чи впливали в 80-90-ті роки XX століття глобальні дослідження на 

політичні рішення, прийняті на рівні як національних держав, так і 

світового співтовариства в цілому? 

3. Які глобальні документи, що претендують на визначальну роль у 

формуванні стратегії світового розвитку в XXI столітті, з’явилися на межі 

тисячоліть? 

4. Розкрийте вузьке розуміння предметного поля глобалістики. 

5. Які основні дослідницькі принципи діяльності Римського клубу? 

6. Схарактеризуйте п’ять основних напрямків глобальних досліджень, що 

виділені в межах традиції, закладеної Римським клубом.  

7. Проаналізуйте основні концепції, розроблені в межах сучасної 

глобалістики. 

8. У чому полягає предметна специфіка політичної глобалістики? 

9. Що віддзеркалює мондіалізм як ідейна течія? 

10. Чому феномен мондіалізації часто підмінювався глобалізацією і 

розглядався в соціально-політичних теоріях переважно з позицій 

економоцентричної парадигми?  



 
 

11. Що мають спільного й чим відрізняються комуністичний і 

мондіалістський проекти світоустрою?  

12. Як оцінюється екуменізм у межах теологічної парадигми політичної 

глобалістики?  

13. Порівняйте основні ознаки елітистської та інституційної парадигм 

політичної глобалістики.  

14. Розкрийте соціальний зміст класової парадигми політичної глобалістики. 

Література: [9, с.3–360; 23, с.3–670; 26, с.3–435; 30, с.3–635]. 

 

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 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. 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке геополітика як наука? На чому вона ґрунтується? 

2. Прокоментуйте різні визначення поняття геополітики. 

3. На базі яких наукових підходів виникла геополітика? 

4. Що входить до предметної сфери геополітики? 

5. Який закон геополітики привертає увагу дослідників понад усе? 



 
 

6. У чому сутність закону фундаментального дуалізму? 

7. Які виділяють рівні геополітичного аналізу подій? 

8. Схарактеризуйте основні методи геополітичної науки. 

9. Розкрийте головні функції геополітики. 

10. Визначте місце й роль геополітики в системі забезпечення національної, 

європейської, міжнародної та глобальної безпеки. 

Література: [2, с.3–185; 10, с.2–255; 14, с.3–1328; 26, с. 3–435]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає евристичне значення системного підходу для 

дослідження міжнародних відносин? 

2. Яке поняття є головним у дефініції системи? 

3. Як зіставляються поняття «система», «структура», «функція», 

«середовище», «кордон» у системному підході? 

4. Яке співвідношення між поняттями «структура» та «процес»? 

5. У чому полягає сутність поняття «структура процесу розвитку»? 

6. У який спосіб,  за переконанням М. Каплана, відбувається трансформація 

міжнародних систем? 

7. Як Ви розумієте поняття «стабільність» і «динамічна рівновага» системи 

та їхнє співвідношення? Порівняйте розуміння стабільності міжнародної 

системи М. Капланом і Р. Роузкранцем. 



 
 

8. Визначте основні відмінності системи балансу сил та вільної біполярної 

системи. Якій із них М. Каплан надавав перевагу? 

9. Порівняйте роль універсального актора в різних моделях міжнародних 

систем. У чому полягають його функції? 

10. Що спільного між теоріями міжнародних систем М. Каплана та 

Ст. Хоффмана? 

11. Чому Ст. Хоффман уважає систему балансу сил поміркованою і 

стабільною, а біполярну систему – революційною й нестабільною? 

12. Чим саме Ст. Хоффман обґрунтовує тенденцію до формування 

багатоієрархічного типу міжнародних відносин? Наскільки правомірним 

є його твердження? 

13. На яку модель міжнародної системи був схожий світ на межі ХХ–ХХІ 

століть? 

14. Які основні відмінності між сучасною світовою системою та її новітніми 

формами? 

15. У чому переваги й недоліки багатополярної, біполярної та однополярної 

геополітичних моделей світу? 

16. Як співвідносяться світова система та світовий порядок? 

17. Чим характеризується сучасний режим функціонування системи 

глобального управління? 

18. Чи  існують можливості  подолання  негативних тенденцій трансформації 

сучасного світового порядку? 

19. Які наслідки може мати трансформація сучасного світового порядку для 

України? 

20. Які існують підстави для того, щоб розглядати глобалізацію як 

об’єктивний природний процес? 

21. У чому полягає вплив планетарного дуалізму сучасної світової системи 

на процес глобалізації? 

22. Під впливом яких чинників глобалізація перетворилася на об’єкт 

активних впливів з боку її учасників? 



 
 

23. Чому деякі дослідники й політики вважають глобалізацію формою 

світового панування США? 

24. Чи можна погодитися з думкою В. Л. Іноземцева про те, що «ніякої 

глобальної економіки сьогодні не існує»? 

25. Наскільки обґрунтованою є думка І. Валлерстайна про те, що «ми 

рухаємося у світ протекціонізму»? 

26. У чому виявляються кризові наслідки глобалізаційних процесів? 

Література: [6, с.3–295; 7, с.17–27; 10, с.3–255; 14, с.3–1328; 16, с.1–120; 30, 

с.3–635; 31, с.3–680; 40, с.3–430]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Сформулюйте визначення понять «суспільство», «міжнародне 

суспільство», «світове суспільство». 

2. Які критерії суспільства виділяє американський соціолог Е. Шилз? 

3. Які умови треба задовольнити для формування транснаціональних 

ідентичностей? 

4. За яким принципом будується глобальне громадянське суспільство? 

5. Які аспекти включає визначення глобального громадянського 

суспільства?  

6. Унаслідок яких двох причин відбулося становлення глобального 

громадянського суспільства? 

7. Що сприяє розвитку глобальної участі людей у подіях, які впливають на 

їх життя? 

8. На базі чого формується глобальна етика? 

9. Сформулюйте чотири моральних імперативи «Декларації світового 



 
 

етосу». 

10. Які причини зумовили збільшення кількості неурядових організацій і 

визначили тенденції їхнього розвитку? 

11. Схарактеризуйте три основні типи неурядових організацій. 

12. Які виділяють три типи акторів глобального громадянського суспільства? 

13. Які виділяють категорії акторів глобального громадянського суспільства 

відповідно до їхнього ставлення до процесу глобалізації? 

14. Які існують підстави для критики концепту глобального громадянського 

суспільства? 

15. Які основні перешкоди розвитку глобального громадянського суспільства 

можна виділити? 

Література: [1, с.3–357; 3, с.140–148; 11, с.3–355; 12, с.2–100; 21, с.58–65; 25, 

с.3–630; 29, с.3–758]. 

 

 5 Глобальне управління 

Глобалізація управління світовим розвитком – головна закономірність 

світового порядку. Основні моделі глобального управління. Технологічний 

характер глобального управління 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає політичний характер глобального управління? 

2. Визначте передумови та рушійні сили процесу глобалізації управління. 

3. Наскільки реальною, на вашу думку, є перспектива утворення світової 

держави чи світового уряду? 

4. Чому держави залишаються головними суб’єктами глобального 

управління, незважаючи на зростання ролі транснаціональних «акторів 

поза суверенітетом»? 

5. Чим зумовлено процес технологізації глобального управління та в чому 

виявляються його наслідки? 

6. Розкрийте зміст поняття «глобальна інженерія». 



 
 

7. Схарактеризуйте специфіку, роль і можливості цивілізаційних технологій 

глобального управління. 

8. Які визначають ресурси глобального управління? 

9. Назвіть методи глобального управління. 

10. Схарактеризуйте «World State» та «World governance» як моделі 

глобального управління. 

11. Проаналізуйте технології глобального управління в системі глобальних 

технологій. 

12. У чому суть цивілізаційного підходу до реформування глобального 

управління? 

Література: [1, с.3–357; 4, с.3–405; 9, с.3–357; 11, с.3–355; 13, с.3–541; 16, с.1–

120; 18, с.2–250; 22, с.2–198; 26, с.3–437; 28, с.3–397]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке політика безпеки? Назвіть основні складові безпеки. 

2. Як співвідносяться поняття «безпека» та «життєво важливі інтереси»? 

3. Як політика безпеки впливає на оцінку та реалізацію життєво важливих 

інтересів держави? 

4. Як співвідносяться поняття «національна безпека» та «безпека держави»? 

5. Чи існують відмінності між загрозами державній і національній безпеці? 

6. Схарактеризуйте основні загрози державній безпеці України та можливі 

шляхи їх нейтралізації. 

7. Як глобальні загрози впливають на стан державної безпеки України? 

8. На яких засадах функціонує сьогодні міжнародний механізм підтримання 

миру? 



 
 

9. Як взаємодіють універсальна та регіональна системи колективної безпеки 

в сучасному світі? 

10. Які заходи можуть сприяти зміцненню довіри між державами та чи здатні 

вони забезпечити міжнародну безпеку? 

11. За якими параметрами оцінюється безпека держави? 

12. Назвіть ознаки системи колективної безпеки. 

13. Які виділяють негативні наслідки глобалізації, насамперед у її політико-

управлінському вимірі, що створюють загрози глобальній безпеці? 

14. Які ключові проблеми є пріоритетними для сучасних неореалістичних 

досліджень безпеки? 

15. Які пріоритетні проблеми становлять предметне поле глобалістських 

досліджень ризиків безпеки міжнародних відносин? 

16. Що таке міжнародний тероризм і які причини його виникнення? 

17. Назвіть об’єкти терористичної діяльності. 

18. Які терористичні організації вважаються найвідомішими в XX-ХХІ ст.? 

19. Які основні завдання терору? 

20. Яка стратегія лежить в основі транснаціональної терористичної 

організації «Аль-Каїда»? Які терористичні акти на рахунку організації? 

21. Які важливі ініціативи передбачені глобальною контр-терористичною 

стратегією Організації Об’єднаних Націй? 

22. Які ознаки вказують на підготовку держави до розробки й виробництва 

ядерної зброї? 

23. Сформулюйте принципи забезпечення глобальної енергетичної безпеки. 

Література: [1, с.3–357; 12, с.2–98; 27, с.43–49; 30, с.3–637; 36, с.3–541; 40]. 

 

7 Геоекономіка та геофінанси 

Геоекономічні трансформації глобального світу. Геофінансові процеси у 

глобальному світі 

Запитання для самоперевірки 

1. Що утворює ключову матрицю геоекономічного світопорядку відповідно 



 
 

до концепції О. І. Неклесси? 

2. Які чотири цивілізаційні типи економіки поєднані в структурі 

глобального геоекономічного універсуму? 

3. З чим пов’язане виділення геофінансової політики як самостійного виду 

політичної діяльності? 

4. Коли геофінансова політика набула реального розвитку? Чому? 

5. Які називають чинники фінансової глобалізації? 

6. Які виділяють загрози фінансової безпеки держави згідно з теорією 

К. Жана? Які причини їх виникнення? 

7. Що має включати геофінансова складова державної стратегії країни? 

8. Схарактеризуйте співвідношення англосаксонської та континентально-

європейської політекономії з відповідними течіями у класичній 

геоекономіці. 

9. Розкрийте цивілізаційну природу Квазі-Півночі. 

10. У чому полягає специфіка геоекономічних війн? 

11. Яке місце в цивілізаційній структурі глобального геоекономічного 

універсуму займає вітаекономіка? 

12. Як співвідносяться політичні та економічні кордони сучасної держави? 

Література: [1, с.3–357; 2, с.3–187; 9, с.3–357; 10, с.3–254; 13, с.3–541; 15; 17; 

18, с.2–250; 23, с.2–670; 26, с.3–437; 28, с.3–397]. 

 

8 Глобальне соціальне напруження 

Глобальна соціальна поляризація. Природа, джерела й наслідки 

глобального соціального напруження. Глобальне соціальне партнерство: умови, 

інструменти, перспективи 

Запитання для самоперевірки 

1. Чому в сучасному світі глобалізація багатства супроводжується 

локалізацією бідності? 

2. Чому саме Латинська Америка стала за останні десятиліття осередком 

радикалізації соціального протесту? 



 
 

3. Що належить до основних джерел глобального соціального напруження у 

сучасному світі? 

4. Розкрийте зміст поняття «соціальна ексклюзія». 

5. Схарактеризуйте основні ознаки «внутрішньої еміграції». 

6. Як світова фінансово-економічна криза вплинула на розвиток сучасного 

руху протесту в розвинених країнах? 

7. Яку роль відіграє Міжнародна організація праці у відносинах глобального 

соціального партнерства? 

8. Що спричиняє маргіналізація в поєднанні з глобалізацією? 

9. Які організовані злочинні угруповання є найвідомішими у світі? 

10. Унаслідок чого відбувається глобалізація організованої злочинності? 

11. Що можна віднести до основних ознак соціального напруження? 

Література: [12, с.3–97; 13, с. 3–543; 14, с.3–1325; 22, с.3–197; 23, с.2–669; 25, 

с.2–630; 26, с.3–237; 33, с.2–320; 34, с. 3–317; 37; 38; 39]. 

 

9 Глобальна цивілізаційна конкуренція. Альтерглобалізм 

Цивілізаційна природа глобальної конкуренції. Україна в глобальній 

цивілізаційній конкуренції 

Альтернативні моделі глобалізації. Альтерглобалістський рух. Ідеологія 

альтерглобалізму. Геополітичні аспекти альтерглобалізму 

Запитання для самоперевірки 

1. Чому глобальна конкуренція стає конкуренцією між цивілізаціями? 

2. Чим зумовлена роль цивілізаційного коду як ключового чинника 

конкурентоспроможності держави? 

3. Чому саме цивілізаційна конкуренція виходить на перший план в умовах 

системи глобалізму? 

4. Схарактеризуйте зміст поняття «цивілізаційна безпека». 

5. У чому полягає специфіка цивілізаційної ідентичності України? 

6. Як виявляються наслідки маргіналізаційних процесів у цивілізаційній 

структурі українського суспільства? 



 
 

7. Розкрийте сутність геополітичного проекту Великої Європи від 

Атлантики до Тихого океану? 

8. Чи відповідає проект Великої Європи від Атлантики до Тихого океану 

цивілізаційним інтересам України? 

9. Які основні диспропорції та протиріччя глобалізму спричинили глибоку 

«цивілізаційну кризу»? 

10. У чому виявляється головне геополітичне протиріччя сучасності?  

11. Що є необхідною умовою реалізації цивілізаційних інтересів держави? 

12. Які ознаки вказують на те, що під впливом процесів маргіналізації в 

цивілізаційній структурі українського суспільства виник і зростає сегмент 

Глибокого Півдня? 

13. Чи існують шляхи подолання маргіналізаційних тенденцій у розвитку 

українського суспільства? 

14. Чому дослідники пропонують ноосферну альтернативу сучасній 

техногенно-споживацькій стратегії глобалізації? 

15. Чи є більш адекватна альтернатива глобальному неототалітаризму? 

16. Яких ознак набув альтерглобалістський рух на практиці? 

17. Які виділяють основні ознаки мережної організації як одного з принципів 

альтерглобалізму? 

18. Що можна віднести до основних ознак масових акцій альтерглобалістів? 

19. Які об’єднання беруть участь в альтерглобалістському русі? 

20. Назвіть 11 ключових напрямків альтернативної системи – деглобалізації 

(за Уолден Белло). 

21. Як співвідносяться поняття «альтерглобалізм» та «антиглобалізм»?  

22. Як конфлікт глобалістів і альтерглобалістів виявляється у виборчих 

кампаніях розвинених країн? 

23. Схарактеризуйте потенціал ісламізму у формуванні альтернативних 

моделей глобалізації. 

24. У чому полягає універсалістський потенціал православ’я? 

25. Розкрийте джерела та основні ціннісні засади православного глобалізму. 



 
 

26. У чому полягає інтеркласовий та інтерідеологічний характер 

альтерглобалістського руху? 

27. Визначте переваги й недоліки мережної форми організації 

альтерглобалістського руху. 

28. Як відбувається еволюція організаційних форм альтерглобалістського 

руху? 

29. Чим зумовлена нерозвиненість альтерглобалістського руху в 

пострадянських країнах? 

30. Наскільки ймовірною є інтеграція державного та громадського напрямів 

альтерглобалізму? 

Література: [9, с.3–357; 13, с.3–541; 14, с.3–1325; 23, с.2–670; 26, с.3–437; 31, 

с.3–683; 34, с.3–317; 36, с.3–541; 37; 40, с.2–430]. 

 

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. 

Запитання для самоперевірки 

1. Як ви розумієте поняття «ідентичність»? 



 
 

2. Назвіть ознаки еволюційного розвитку світового господарства в умовах 

трансформаційних змін. 

3. Які основні транснаціональні суб’єкти глобального простору? 

4. Схарактеризуйте парадигму розвитку світової економіки. 

5. Розкрийте зміст поняття «світовий економічний простір». 

6. Чи може називатися сучасна економічна криза глобальною? Чому? 

7. У чому сутність процесів економічної інтеграції? 

8. Які фактори відмінності глобалізаційних та інтеграційних процесів? 

9. На основі фактів офіційних повідомлень у ЗМІ проаналізуйте та 

розкрийте сутність змін політичної системи в умовах глобалізації. 

10. Як відбувається процес «перезавантаження» держави? 

11. На прикладі останніх подій розкрийте питання проблематики посилення 

ролі держави в політичній сфері. 

12. Які Закони України чи інші нормативні акти мають положення, що 

підтверджують тенденції трансформації у сфері права? 

13. Розкрийте зміст правових принципів свободи, рівності, справедливості, 

забезпечення прав народів і прав людини. 

14. Які пріоритети національних інтересів держави закріплено в Законі 

України «Про основи національної безпеки України»? 

15. Назвіть стримувальні фактори глобалізації в контексті діяльності 

істеблішменту в новостворених державах пострадянського простору. 

16. Проаналізуйте особливості партнерства України з НАТО та ЄС. 

17. Яке місце відведено Україні в системі монополярного й мультиполярного 

світу? 

Література: [1, с.3–357; 4, с.3–405; 11, с.3–355; 13, с.3–541; 19; 21, с.58–65; 22, 

с.3–197; 23, с.2–670; 24; 25, с.2–630; 26, с.3–437; 28, с.3–397; 31, с.3–683; 34, 

с.3–317; 36, с.3–541; 37; 38; 39; 40, с.2–430]. 

 

 

 



 
 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Поняття, завдання та принципи глобалістики  

2. Глобальні проблеми сучасності, причини їх виникнення  

3. Пріоритетні напрями глобалістики 

4. Основні етапи становлення глобалістики 

5. Виникнення Римського клубу, його головні ідеї 

6. Основні концепції, розроблені в межах сучасної глобалістики  

7. Поняття політичної глобалістики  

8. Глобалізація та мондіалізація 

9. Геополітика як наука, система знань про контроль над простором. 

Основні напрями геополітики  

10. Джерела геополітики за трьома типами наукових теорій: цивілізаційним, 

військово-стратегічними і теоріями географічного детермінізму  

11. Предмет геополітики 

12. Рівні геополітичного аналізу подій 

13. Закони геополітики. Сутність закону фундаментального дуалізму  

14. Категорії науки геополітики 

15. Методологія й методи геополітичної науки  

16. Функції геополітики 

17. Місце й роль геополітики в системі гарантування національної, 

європейської, міжнародної та глобальної безпеки 

18. Системний підхід у міжнародних відносинах 

19. Теорії міжнародних систем 

20. Передумови виникнення та основні риси сучасної світової системи 

21. Поняття «суспільство», «міжнародне суспільство» та «світове 

суспільство» 

22. Сутність і становлення глобального громадянського суспільства 

23. Глобальна етика 



 
 

24. Критика концепту глобального громадянського суспільства 

25. Основні моделі глобального управління 

26. Сутність, моделі та сучасні тенденції трансформації міжнародної безпеки 

27. Міжнародний тероризм і його глобалізація 

28. Ядерна безпека. Глобальна енергетична безпека. Кліматична безпека 

29. Геоекономічні трансформації глобального світу 

30. Геофінансові процеси у глобальному світі 

31. Глобальна соціальна поляризація 

32. Природа, джерела й наслідки глобального соціального напруження 

33. Глобальне соціальне партнерство: умови, інструменти, перспективи 

34. Цивілізаційна природа глобальної конкуренції 

35. Україна в глобальній цивілізаційній конкуренції 

36. Альтернативні моделі глобалізації 

37. Альтерглобалістський рух. Ідеологія альтерглобалізму 

38. Геополітичні аспекти альтерглобалізму 

39. Поняття ідентичності. Самоідентифікація соціуму як вибір 

40. Ідентичність глобалізації як головна проблема процесу ідентичності 

41. Універсалізація прав людини. Проблеми захисту прав людини в Україні 

42. Поняття та сутність сталого розвитку. Політичний базис сталого розвитку 

43. Ідея сталого розвитку як домінантна складова соціальної культури 

громадян 

44. Стримувальні фактори глобалізації в контексті діяльності істеблішменту 

в новостворених державах пострадянського простору 

45. Проблеми «перехідної цивілізації» в Україні 

46. Партнерство України з НАТО та Європейським Союзом 

47. Україна в системі монополярного й мультиполярного світу 

48. Формування української національної ідеї 

49. Контрасти ідеї української самостійності і незалежності із засадами 

євразійства щодо України 

50. Динаміка трансформації суспільних відносин в Україні та світовий досвід 



 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1. Алєксєєнко І. В. Національні держави в умовах глобалізації світу 

(політичні і правові аспекти) : монографія / І. В. Алєксєєнко. – К.; Ніжин : 

ТОВ ‹‹Видавництво ‹‹Аспект-Поліграф››, 2006. – 360 с. 

2. Базив Д. Геополитическая стратегия Украины / Д. Базив. – К., 2000. – 

190 с. 

3. Бебик В. Глобальне громадянське суспільство : теорія, методологія, 

менеджмент / В. Бебик // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – 

С.140–148. 

4. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична 

економія / Ульрих Бек; пер. з нім. О. Юдіна. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 

408 с. 

5. Белорус О. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития / 

О. Г. Белорус и др. – К., 2000. 

6. Білорус О. Г. Глобалізація та національна стратегія України / 

О. Г. Білорус. – К. : ВО ‹‹Батьківщина››, 2001. – 300 с. 

7. Білорус О. Глобалістика нова синтетична наука / О. Білорус, В. Власов // 

Вісник НАН України, 2010. – №3. – С. 17–27. 

8. Братимов О. В. Практика глобализации / О. В. Братимов. – М., 1999. 

9. Василенко И. А. Политическая глобалистика / И. А. Василенко. – М. : 

Логос, 2000. – 360 с. 

10. Гаджиев К. С. Введение в геополитику / К. С. Гаджиев. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М., 2001. – 257 с. 

11. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Гелд Д.; [пер. з англ. О. Юдіна 

та 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. 

19. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і 

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. – 640 с. 

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. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 320 с. 

35. Сорос Дж. О глобализации / Дж. Сорос. – М. : Эксмо, 2004. – 280 с. 

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. 



 
 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Глобалістика і геополітика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр» 

 

 

  

 

 

Укладач   к. філол. н., доц. В.В. Шабуніна  

Відповідальний за випуск завідувач кафедри українознавства В. І. Маслак 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _______. Наклад _______ прим. Зам. № _________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 



 
 

Рецензія 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика»  

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

Методичні вказівки написані на належному науково-методичному рівні. 

Їх мета – 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. 

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів ІV курсу 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 –

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Глобалістика і 

геополітика», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, питань до 

іспиту, списку літератури. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

Рецензент                                    доц.  В. І. Саранча 



 
 

Витяг із протоколу №  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від _______________ 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» 

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» 

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 



 
 

Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» для студентів ІV курсу 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 – 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

до друку доцент кафедри українознавства Шабуніна В.В. (Інформація секретаря 

НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Глобалістика і геополітика» для студентів ІV курсу денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 –

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Глобалістика і геополітика» 

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку 

доцент кафедри українознавства  Шабуніна В. В.  

  

 

Голова  НМР  факультету     проф. Т. Б. Поясок 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 


