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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «ГГллооббааллііззааццііййнніі  ппррооццеессии::  ііссттооррііяя  іі  ссььооггооддеенннняя»» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань 0203 Гуманітарні науки  

з напряму підготовки 6.020302 Історія  

спеціальності  2016 032 Історія та археологія 

Ця дисципліна – нормативна 

Викладається у І семестрі 1 курсу в обсязі – 90 год  (3 кредити ECTS1) 

зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття –14 год., самостійна робота – 

60. У курсі передбачено два змістовні модулі. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів розуміння 

глобалізації як концепції, методології, невід'ємної складової історичного 

процесу і конкретного періоду розвитку людства, вміння використовувати 

концепцію глобалізації для пояснення історичних подій і сучасного світового 

розвитку.  

 

Завдання дисципліни полягає у розкритті змісту глобалізації як 

концепції і методології; у з'ясуванні суті глобалізаційних процесів на різних 

етапах розвитку людства і в різних сферах людської життєдіяльності, у 

виявленні їхнього впливу на історичний процес і сучасний світ, в аналізі 

сучасних процесів, що відбуваються під впливом пришвидшення 

міжнародних обмінів і посилення взаємозалежності між державами і 

народами світу, у визначенні механізмів управління процесами глобалізації 

для максимального використання її можливостей і уникнення негативних 

наслідків.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати : 

- концепції «глобалізації», «глобалізму», «глокалізації», «регіоналізації», 

«регіоналізму; 

- основні аргументи глобалістів і антиглобалістів; 

- основні школи і теорії глобалістики;   

- вияви глобалізаційних процесів у економічній, політико-безпековій, 

соціокультурній сферах;  

- основні етапи глобалізації як процесу посилення взаємозв'язків, 

взаємовпливів і взаємозалежності у глобальному масштабі;   

- рушійні сили глобалізації як процесу; 

- роль технологій у глобалізаційних процесах;  

- характеристику глобалізації як конкретного історичного періоду, що 

розпочався у 1970-1990-х рр. і триває досі;  

                                                           
1 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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- глобальні проблеми сучасності і шляхи протидії їм.  

вміти: 

- пояснити концепції «глобалізації», «глобалізму», «глокалізації», 

«регіоналізації», «регіоналізму», проілюструвати їх на прикладах; 

- чітко формулювати і аргументувати власну думку,  

- використовувати знання, отримані в попередній період навчання в 

університеті, та з літератури, опрацьованої під час вивчення курсу; 

- аналізувати сучасні міжнародні процеси; 

- визначити плив глобалізаційних процесів на Україну, різні її регіони, 

місцевості, на життя людей;  

- самостійно поглиблювати свої знання у рамках дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової інформації; 

- вести наукову дискусію з проблем глобалізації і глобальних проблем 

сучасності;  

- використовувати набуті знання в науково-аналітичній і викладацькій 

роботі, у наданні експертних оцінок і прийнятті рішень у майбутній 

професійній діяльності 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму: нормативний навчальний курс «Глобалізаційні 

процеси: історія і сьогодення» узагальнює знання, здобуті студентами під час 

навчання на ОР «Бакалавр» і є складовою частиною комплексу курсів з 

вивчення новітньої історії і міжнародних  відносин.  

 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс має міждисциплінарний 

характер, він тісно пов’язаний з курсами з всесвітньої історії й історії 

України. 

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. Контроль 

здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5-8. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Обов’язковим для заліку є отримання студентами мінімум 20 балів за 

поточну роботу (семінарські заняття, модульний контроль) 

 

Оцінювання за формами контролю: Оцінка успішності знань студентів 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (робота на семінарських 

заняттях, модульні контрольні роботи, академічні есе) і підсумковий 

контроль (залік). Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний 

модульний контроль 80 балів; підсумковий контроль – 20 балів). 
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Перелік видів аудиторної роботи та їх оцінка (в балах). На 

семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 6-ти бальною системою. 

 

 ЗМ1-ЗМ2 

Min. – __ бали Max. – __ балів 

Основна доповідь / Усна відповідь на 

семінарському занятті 
1 6 

Коментарі на семінарському занятті 1 4 

Участь у дискусії на семінарському 

занятті 
1 5 

Узагальнення, підведення підсумку 

семінарського заняття 
1 2 

Експрес-контроль на семінарському 

занятті 
1 4 

Модульний контроль 1 10 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як 

окремих тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу 

самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у формі 

написання есе, а також під час складання заліку. 

Змістовий модуль 1.  Змістовий модуль 2.  Залік 

40 залікових балів 

(максимум) 

40 залікових балів 

(максимум) 

 

20 

балів 
Семінарські 

заняття 

Модульна 

контрольна 

робота  

Самостійна 

робота 

Семінар-

ські 

заняття 

Модул. 

контр. 

робота 

Самостійна 

робота 

18 

Максимум 
10 

12 

Макс. 

18 

Макс. 
10 

12 

Макс. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

Добре структуроване, логічне, аналітичне, повне висвітлення питання, 

що відповідає усім вимогам                – 12-11 балів;  

Добре структуроване, досить повне, логічне, аналітичне висвітлення 

питання з несуттєвими зауваженнями      – 10-9 балів; 

Структуроване, досить повне, логічне, аналітичне висвітлення питання, 

проте є суттєві зауваження до тексту      – 8-7 балів; 

Досить повне, логічне, аналітичне висвітлення питання, проте не 

повністю відповідає вимогам       – 6-5 балів;  

Часткове висвітлення питання з суттєвими зауваженнями – 4-3 балів 

Незадовільне розкриття питання      – 2-1 бали  

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку 

На Залік виноситься два питання, відповідь на кожне з яких оцінюється 

у діапазоні від 1 до 10 балів. Усього – 20 балів. 

Критерії оцінок залікових завдань: 

– добре структуроване, аргументоване, інформаційно наповнене 

розкриття питання –        10-9 балів; 

– добре структуроване, аргументоване, але неповне розкриття питання 

–             8-7 балів; 

– добре структуроване, але не достатньо аргументоване, часткове 

розкриття питання –         6-5 балів; 

– часткове розкриття питання –      4-1 бали 

 

Отримані під час заліку бали додаються до балів, отриманих студентом 

за результатами поточного контролю.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання заліку необхідно у визначені 

викладачами дні пройти співбесіду з пропущених семінарських занять і лекцій з 

тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання заліку.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

 

Шкала переведення 100-бальної системи в традиційну 4-бальну: 

 1-59 відповідає оцінці «незадовільно»; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
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  ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1 

Глобалізація як концепція, процес, історичний період і методологія 

 

Вступ (1 год). Предмет та завдання курсу. Характеристика джерельної бази, 

основної й допоміжної літератури до курсу. Основні терміни курсу –

глобалізація, глобалізм, глокалізація. Глобалісти і антиглобалісти. Специфіка 

глобалізаційних процесів у економічній, політично-безпековій, 

соціокультурній сферах. 

 

Тема 1. Глобалістика (8 год). Формування глобалістики як 

міждисциплінарної галузі наукових досліджень. Поява глобальної 

проблематики. Доповіді Римського клубу. Концепції глобалізації. Школи 

глобалістики. Теорії глобалізації. Теорія «світ-системи» І.Валлерстайна. 

Теорія глобальної спільноти (Дж. Майєр). Теорія глобальної культури 

(Р. Робертсон). Концепція «глокалізації» 

  

Тема 2. Глобалізація як історичний процес і методологія (9 год.). 

Глобалізація як історичний процес посилення взаємозв'язків і взаємодії між 

державними і недержавними суб'єктами на віддалених відстанях, що 

характеризується посиленням взаємозв'язків і взаємозалежності між ними. 

Нелінійність процесів глобалізації. Глобалізація як методологія вивчення і 

викладання історії. Глобальна історія.  

 

Тема 3. Глобалізація як історичний період (9 год). Особливості 

історичного періоду з 1970-1990-х рр. до сьогодення. Його основні 

характеристики: вільний рух товарів, капіталів, людей, ідей. Посилення 

взаємозалежності між державами і народами в умовах сучасного етапу 

глобалізації.  

Проблеми міграції – продовж історії і в сучасному світі. Добровільна і 

вимушена міграція. «Пул» і «пуш» фактори. Вплив масових міграцій на 

життя людей, суспільство, держави, світ.  

 

Тема 4. Глобалізація і регіональна інтеграція (6,5 год). Регіоналізація і 

регіоналізм. Форми і рівні регіональної інтеграції. Економічний ефект 

регіональних інтеграційних об'єднань ЄС, АСЕАН, НАФТА. Регіоналізм як 

механізм максимізації економічних можливостей і протидії негативним 

впливам глобалізації. Взаємозв’язок між діяльністю ТНК і процесами 

регіональної інтеграції. Глобалізація і глокалізація (економічні аспекти). 

Зв’язок між процесами регіональної інтеграції та «українською кризою».  
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Змістовий модуль 2. 

Глобалізаційні процеси у економічній, політично-безпековій і 

соціокультурній сферах 

 

Тема 5. Глобалізаційні процеси в економічній сфері (9 год.). Глобалізація 

як економічний феномен. Створення глобальних мереж виробництва, 

постачання і торгівлі. Глобалізація фінансів: вплив на світову економіку і 

споживачів. Транснаціональні і мультинаціональні корпорації. Їхня історія і 

роль у економічній глобалізації. Неолібералізм як ідеологія економічної 

глобалізації в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Вашингтонський консенсус. 

Вплив економічної глобалізації на держави і народи світу (приклади). 

Відмінності сучасного етапу глобалізації в економічній сфері від попередніх. 

 

Тема 6. Вплив глобалізації на культуру (9 год). Культура як історичне 

явище, її елементи. Феномен глобальної культури, її елементи, умови 

формування. Світові цивілізації, традиційні національні/локальні культури, 

масова культура, світова культура, глобальна культура – співвідношення між 

цими явищами. Споживацьке суспільство і культура капіталізму. Вплив 

технологій на формування глобальної культури. Нації-донори і нації-

реципієнти. Давоська культура. Доля національних і локальних культур в 

умовах глобалізації. Спротив традиційних суспільств окремим елементам 

глобальної культури. Захист національних / локальних культур і мов на 

сучасному етапі глобалізації. Туризм як феномен глобальної епохи. 

 

Тема 7. Глобалізація і проблеми безпеки (9 год). Посилення 

взаємозалежності між державами і народами світу в умовах глобалізації. 

Поняття «безпека». Проблеми традиційної й нетрадиційної безпеки. 

Глобальні проблеми безпеки і механізми протидії їм. Проблема 

розповсюдження зброї масового враження. Реакція світу на ядерне озброєння 

Північної Кореї. Міжнародна злочинність і міжнародний тероризм, 

трансформація цих явищ під впливом глобалізації. ІДІЛ як новий етап у 

розвитку міжнародного тероризму. Проблема глобального потепління і 

Паризька угода 2015 р. План ООН щодо боротьби з бідністю (2000 р.). 

«Українська криза» і криза міжнародної системи безпеки. Механізми захисту 

державами своєї національної безпеки у глобальну епоху. 

 

Тема 8. Вплив глобалізації на національні держави. Дебати про 

глобалізацію (8,5 год.). Вплив глобалізації на трактування принципу 

суверенітету національних держав. Проблеми безпеки, демократії і прав 

людини в дискурсі глобалізації. Національна держава і глобальне управління. 

Органи глобального управління: ООН, МВФ, Світовий банк, ВТО, 

Міжнародний кримінальний суд, «велика двадцятка», інші. Їхня роль у 

«глобальну епоху». Чи виправданим є втручання одних держав у внутрішні 

справи інших в сучасних умовах глобальної взаємозалежності? Феномен 
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«failed states». Чи є такі держави загрозою для інших держав? Чи сприяє 

глобалізація сепаратизму?  

Позитивні і негативні впливи глобалізації. Методи реагування на виклики 

глобалізації і використання нових можливостей. Досвід Китаю, Індії, країн 

Субсахарської Африки, України, інших держав.  

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

 

Назва лекції Кількість годин 

Лекції Семінар. 

Заняття 

Самостій-

на робота 

Змістовий модуль 1.  

Глобалізація як концепція, процес, історичний період і 

методологія 

1 Вступ. Тема 1. Глобалістика. Концепції 

глобалізації  
2 2 5 

2 Тема 2. Глобалізація як процес і 

методологія 
2 2 5 

3 Тема 3. Глобалізація як історичний 

період 
2 2 5 

4 Тема 4. Глобалізація і регіональна 

інтеграція 
1,5 - 5 

5. Модульна контрольна робота ЗМ1 0,5 
 

2 

6. Академічне есе ЗМ1 
  

8 

Змістовий модуль 2.  

Глобалізаційні процеси у економічній, політично-безпековій і 

соціокультурній сферах 

7 Тема 5. Глобалізаційні процеси в 

економічній сфері 
2 2 5 

8 Тема 6. Вплив глобалізації на культуру  2 2 5 

  9  Тема 7. Глобалізація і проблеми безпеки   2 2 5 

  10 Тема 8. Вплив глобалізації на 

національні держави. Дебати про 
1,5 2 5 
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глобалізацію 

12 Модульна контрольна робота ЗМ2 0,5 
 

2 

13 Академічне есе ЗМ2 
  

8 

 Усього за семестр  16 14 60 

Загальний обсяг 90 год, зокрема:  

лекції – 16 год.,  

семінарські заняття – 14 год.,  

самостійна робота –  60 год. 

 

Змістовний модуль 1.   

Глобалізація як концепція, процес, історичний період і методологія 

 

Вступ. Лекція 1. (2 год). Предмет та завдання курсу. Характеристика 

джерельної бази, основної й допоміжної літератури до курсу. Основні 

концепції курсу –глобалізація, глобалізм, глокалізація. Глобальні проблеми. 

Концепції глобалізації. Глобалісти і антиглобалісти. Специфіка 

глобалізаційних процесів у економічній, політично-безпековій, соціо-

культурній сферах. 

 

Тема 1. Лекція 2. Глобалістика (2 год). Формування глобалістики як 

міждисциплінарної галузі наукових досліджень. Поява глобальної 

проблематики. Доповіді Римського клубу. Основні школи глобалістики. 

Теорії глобалізації. Теорія «світ-системи» І.Валлерстайна. Теорія глобальної 

спільноти (Дж. Майєр). Теорія глобальної культури (Р. Робертсон).  

 

Семінарське заняття 1 

Концепції глобалізації (2 год) 

 

На обговорення виносяться концепції глобалізації.  

Концепція - це певний спосіб розуміння, трактування явищ, система 

поглядів на явища, комплекс поглядів. 

 

Для підготовки до семінарського заняття ви маєте обрати одну з 

теоретичних праць (наукову статтю, монографію чи розділ з монографії), що 

вивчають глобалізацію, із запропонованого списку чи поза ним і представити 

викладену в ній авторську концепцію глобалізації. Ви можете також 

порівняти її з власною концепцією, якщо вона вже сформувалася.  

У вашому виступі спробуйте дати відповіді на такі питання: 

Як концепція глобалізації представлена у науковій літературі, яку ви 

прочитали?  

Як автор праці, яку ви прочитали, розуміє це явище?  
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Які характеристики він вважає ключовими для своєї концепції?  

Як він її аргументує?  

 

Наприкінці заняття спробуємо зробити висновок про спільне і відмінне у 

різних концепціях глобалізації.  

 

Продовжуємо вчитися чітко, структуровано й аргументовано викладати 

свою позицію.  

Виступ (5-7 хвилин) за такою структурою: 

У вступі – 1-2 речення – основна тезу виступу. 

Аргументація вашої позиції, підтвердження її фактами. 

Для цього – поділ основної частини виступу на підрозділи: 

По-перше, ... (аргументи, факти, приклади)  

По-друге, … (аргументи, факти, приклади) 

По-третє, …  (аргументи, факти, приклади) 

Висновки: узагальнення змісту виступу – 1-3 речення 

Коментарі (до 2 хв.) також мають бути добре структуровані. 

Питання – відповіді (до 3 хв).  

 

Тема 2. Лекція 2. Глобалізація як процес і методологія (2 год.). 

Глобалізація як історичний процес посилення взаємозв'язків і взаємодії між 

державними і недержавними суб'єктами на віддалених відстанях, що 

характеризується посиленням взаємозв'язків і взаємозалежності між ними. 

Нелінійність процесів глобалізації. Глобалізація як методологія вивчення і 

викладання історії. Глобальна історія.  

 

Семінарське заняття 2 

Глобалізація як історичний процес, її початок і етапи (2 год.) 

 

Як свідчить ознайомлення з концепціями глобалізації на попередньому 

занятті, більшість з них виходить з визначення цього явища як процесу, які 

можна узагальнити як процес активізації і пришвидшення міжнародних 

взаємозв'язків, спричинених рухом товарів, капіталів, ідей і людей через 

міжнародні кордони, унаслідок яких виникає посилення взаємовпливів і 

взаємозалежності між державами і народами світу, географічно віддаленими 

один від одного.  

 

На цьому занятті спробуємо з'ясувати зміст глобалізації як процесу (чи 

процесів). 

1. Якщо глобалізація – це процес, коли вона розпочалася? Які її окремі 

етапи можна виділити? Які їхні характерні ознаки? 

2. Яку з точок зору ви підтримуєте:  

а) глобалізація – це єдиний історичний процес з різними етапами 

розвитку;  
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б) глобалізація – це окремі процеси, що відбуваються у різних сферах з 

різною динамікою; 

в) глобалізація - це змішана концепція, що поєднує ці два підходи. 

Аргументуйте свою позицію. 

3. Прокоментуйте таке визначення глобалізації: 

«Глобалізація є комплексною павутиною соціальних процесів, які 

інтенсифікуються і поширюються по усьому світу через економічні, 

культурні, політичні і технологічні зміни і зв'язки» 

https://globalisms.wordpress.com/what-is-globalization/ 

 

Тема 3. Лекція 3. Глобалізація як історичний період (2 год). Особливості 

історичного періоду з 1970-1990-х рр. до сьогодення. Його основні 

характеристики: вільний рух товарів, капіталів, людей, ідей. Посилення 

взаємозалежності між державами і народами в умовах сучасного етапу 

глобалізації.  

Проблеми міграції – продовж історії і в сучасному світі. Добровільна і 

вимушена міграція. «Пул» і «пуш» фактори. Вплив масових міграцій на 

життя людей, суспільство, держави, світ.  

 

Семінарське заняття 3. 

Глобальна історія (2 год.) 

 

Концепція глобалізації є інструментом вивчення всесвітньої історії як 

глобальної. Глобальна історії висвітлює розвиток людства через 

взаємозв'язки і взаємовпливи між народами і державами, що існували у різні 

історичні періоди. Таке висвітлення історії надає інформацію для роздумів 

про початок і розвиток глобалізаційних процесів.  

Начальні завдання: розвиток навичок групової, командної роботи 

(здійснення дослідження і представлення його результатів перед аудиторією) 

та вміння висвітлювати історію розвитку людства як глобальну. 

Для цього: поділ кожної групи на підгрупи по 3 особи у кожній. 

Підготовка кожною з них презентації чи доповідей з глобальної історії 

певного (обраного групою) історичного періоду.  

Тривалість презентації – 10-15 хв.  

 

Для прикладу, концепція глобальної історії представлена у підручнику: 

Worlds Together, Worlds Apart. A History of the World. – Vol. C. / Robert 

Tignor, Jeremy Adelman, Stephen Aron, Stephen Kotkin, Suzanne Marchand, 

Gyan Prakash, Michael Tsin. – New Nork, London, W.W.Norton, 2011. – Режим 

доступу: http://www.wwnorton.com/college/history/worlds-together-worlds-

apart3/ch/01/summary.aspx; https://www.amazon.com/Worlds-Together-Apart-

History-Present/dp/0393123804#reader_0393123804 

 

 

https://globalisms.wordpress.com/what-is-globalization/
http://www.wwnorton.com/college/history/worlds-together-worlds-apart3/ch/01/summary.aspx
http://www.wwnorton.com/college/history/worlds-together-worlds-apart3/ch/01/summary.aspx
https://www.amazon.com/Worlds-Together-Apart-History-Present/dp/0393123804#reader_0393123804
https://www.amazon.com/Worlds-Together-Apart-History-Present/dp/0393123804#reader_0393123804
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Video 

Мир до и после Колумба. Ч. 1. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQHIwQyk4aQ NG: 

Мир до и после Колумба. Ч. 2. – Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=FlotX77Gb6Q 

 

Тема 4. Лекція 4. (1,5 год.). Глобалізація і регіональна інтеграція. 

Регіоналізація і регіоналізм. Форми і рівні регіональної інтеграції. 

Економічний ефект регіональних інтеграційних об'єднань ЄС, АСЕАН, 

НАФТА. Роль ТНК в процесах регіональної інтеграції. Регіоналізм як 

механізм максимізації економічних можливостей і протидії негативним 

впливам глобалізації. Взаємозв’язок між діяльністю ТНК і процесами 

регіональної інтеграції. Глобалізація і глокалізація (економічні аспекти). 

Зв’язок між процесами регіональної інтеграції та «українською кризою».  

 

Завдання для самостійної роботи ЗМ1 (8 год.) 

 

Підготовка академічного есе «Вплив глобалізації на Україну, місцевість, 

звідки ви родом, і на вас особисто». 

 

Контрольні питання до змістового модулю 1. 

 

У чому полягають основні відмінності у поглядах між глобалістами і 

антиглобалістами. 

Охарактеризуйте принаймні три основні концепції глобалізації? Яка ваша 

концепція? 

Назвіть і охарактеризуйте основні школи глобалістики. 

Назвіть і охарактеризуйте основні теорії глобалізації.  

У чому полягає зміст глобалізації як процесу?  

Визначте етапи глобалізації як процесу? Які критерії виділення цих етапів? 

Чи є глобалізація лінійним процесом? Проілюструйте на історичних 

прикладах. 

Дайте визначення глобалізації як історичного періоду 

Які критерії виокремлення цього періоду?  

Що означають терміни «регіоналізація» і «регіоналізм»? 

У чому суть концепції «глобалізації»? 

Назвіть форми і рівні регіональної інтеграції. Проілюструйте їх на 

конкретних прикладах.  

Визначте вплив регіональних інтеграційних об'єднань на економіки держав-

учасниць. 

Чи існує зв’язок між процесами регіональної інтеграції і міжнародною 

«українською кризою»?  
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Рекомендована література до змістового модулю 1 

 

1) Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, 

В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с. 

2) Бауман, Зігмунд. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. - К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 107 с. 

3) Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антиглобалізація. – К.: Основи, 

2004. – 180 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді чит. залу 12) 

*** 

4) Бринк, Линдси. Глобализация: повторение пройденного. – М., 2006. – 

Режим доступу: https://www.livelib.ru/book/1000163811-globalizatsiya-

povtorenie-projdennogo-brink-lindsi 

5) Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ ст. – М., 2003 

(online, pdf). 

6) Власов В.І. Хвилі глобалізації та її характерні ознаки (pdf, пошук 

Google). 

7) Войтович Р. Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні 

управління ними // Збірник наукових праць Національної академії 

державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – 
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Змістовий модуль 2 

Глобалізаційні процеси уекономічній,  політично-безпековій і 

соціокультурній сферах 

 

Тема 5. Лекція 5. Глобалізаційні процеси в економічній сфері (2 год.). 

Глобалізація як економічний феномен. Створення глобальних мереж 

виробництва, постачання і торгівлі. Глобалізація фінансів: вплив на світову 

економіку і споживачів. Транснаціональні і мультинаціональні корпорації, 

Їхня історія і роль у економічній глобалізації. Неолібералізм як ідеологія 

економічної глобалізації в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Вашингтонський 

консенсус. 

 

Семінарське заняття 4  

Процеси економічної глобалізації в кінці ХХ – ХХІ ст.: виробництво, 

торгівля, ринки, капітали (2 год.) 

 

Рекомендуємо ознайомитися з інтерактивною схемою динаміки зростання 

світової торгівлі  

Trade (% of GDP) http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS  

і переглянути мультимедійну презентацію  

The Evolution of the TV Flash Presentation,  

cтворену на основі статті: Maugayar, Walid. Small Screen, Smaller World. 

YaleGlobal, 11 October 2002 // http://yaleglobal.yale.edu/content/small-screen-

smaller-world 

Обговорюємо питання: 

1. Формування глобальних мереж виробництва, постачання і торгівлі, 

глобалізація фінансів: вплив на світову економіку і споживачів.  

2. Роль транснаціональних корпорацій у процесах економічної 

глобалізації.  

3. Вплив економічної глобалізації на держави і народи світу (приклади). 

4. Відмінності сучасного етапу глобалізації в економічній сфері від 

попередніх. 

 

Тема 6. Лекція 6. Вплив глобалізації на культуру ( 2 год). Культура як 

історичне явище, її елементи. Феномен глобальної культури, її елементи, 

умови формування. Світові цивілізації, традиційні національні/локальні 

культури, масова культура, світова культура, глобальна культура – 

http://www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp#whatis
http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
http://yaleglobal.yale.edu/multimedia_list/flash
http://yaleglobal.yale.edu/content/small-screen-smaller-world
http://yaleglobal.yale.edu/content/small-screen-smaller-world
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співвідношення між цими явищами. Споживацьке суспільство і культура 

капіталізму. Вплив технологій на формування глобальної культури. Нації-

донори і нації-реципієнти. Давоська культура. Спротив традиційних 

суспільств окремим елементам глобальної культури. Захист національних / 

локальних культур і мов на сучасному етапі глобалізації. 

 

Семінарське заняття 5 

Вплив глобалізації на культуру (2 год) 

Обговорюємо питання: 

1. Чи існує глобальна культура? Який її зміст? Які чинники і етапи її 

формування? 

2. Чи існують регіональні культури? Чи відбувається їх формування, 

паралельно з процесами регіоналізму і регіоналізації? 

3. Доля національних і локальних культур в умовах глобалізації. 

4. Чи веде глобалізація до зіткнення цивілізацій? 

5. Туризм як феномен «глобальної епохи». 

 

Тема 7. Лекція 7. Вплив глобалізації на безпеку (2 год). Посилення 

взаємозалежності між державами і народами світу в умовах глобалізації. 

Поняття «безпека». Проблеми традиційної й нетрадиційної безпеки. 

Глобальні проблеми безпеки і механізми протидії їм. Проблема 

розповсюдження зброї масового враження. Реакція світу на ядерне озброєння 

Північної Кореї. Міжнародна злочинність і міжнародний тероризм, 

трансформація цих явищ під впливом глобалізації. ІДІЛ як новий етап у 

розвитку міжнародного тероризму. Проблема глобального потепління і 

Паризька угода 2015 р. План ООН щодо боротьби з бідністю (2000 р.). 

«Українська криза» і криза міжнародної системи безпеки.  

 

Семінарське заняття 6. 

Глобалізація і проблеми безпеки ( 2 год) 

Обговорюємо питання: 

1. Глобальні загрози і методи протидії їм. 

2. Чи є проблема тероризму наслідком прискорення глобалізації? 

3. Як трансформація сучасної міжнародної системи впливає на збройні 

сили і збройні конфлікти? 

4. Як протидія проблемам, що мають транснаціональний характер, 

впливає на суверенітет держав? 

5. Як держави можуть захистити свою національну безпеку у глобальну 

епоху? 

6. Які інституції і як забезпечують європейську і глобальну безпеку? 

 

Тема 8. Лекція 8. Вплив глобалізації на національні держави. Дебати про 

глобалізацію (1,5 год). Як впливає глобалізація на трактування принципу 

суверенітету національних держав. Проблеми безпеки, демократії і прав 
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людини в дискурсі глобалізації. Органи глобального управління: ООН, МВФ, 

Світовий банк, ВТО, Міжнародний кримінальний суд, «велика двадцятка», 

інші. Їхня роль у «глобальну епоху». Чи виправданим є втручання одних 

держав у внутрішні справи інших в сучасних умовах глобальної 

взаємозалежності? Феномен «failed states». Чи є такі держави загрозою для 

інших держав? Чи сприяє глобалізація сепаратизму?  

Позитивні і негативні впливи глобалізації. Методи реагування на виклики 

глобалізації і використання нових можливостей. Досвід Китаю, Індії, країн 

Субсахарської Африки, України, інших держав. 

 

Семінарське заняття 7. 

Національна держава і глобальне управління  (2 год). 

Обговорюємо питання: 

1. Чи зменшується роль національних держав на сучасному етапі 

глобалізації? 

2. Чи виправданим є втручання одних держав у внутрішні справи інших в 

сучасних умовах глобальної взаємозалежності? 

3. Феномен «failed states». Чи є такі держави загрозою для інших держав? 

4. Чи сприяє глобалізація сепаратизму? 

5. Дебати про глобалізацію, її позитивні й негативні впливи. 

1) Вільна торгівля проти/на противагу протекціонізму  

або «вільна» торгівля проти «чесної» торгівлі  

2) Вільний рух капіталів проти потреби його обмеження, контролю. 

3) Вільний рух людей по усьому світу, включаючи робочу силу, проти 

потреби його обмеження. 

4) Вільний рух інформації проти потреби його обмеження.  

 

Завдання для самостійної роботи ЗМ2 (8 год.) 

 

Написання аналітичної праці з рекомендаціями для органів влади про 

управління процесами глобалізації, використання нових можливостей і 

уникнення її негативних впливів (колективний проект, робота у групах).   

 

Контрольні запитання і завдання до ЗМ2 

 

У чому полягає роль ТНК у процесах глобалізації? 

Який зв’язок між діяльністю ТНК і процесами регіональної інтеграції? 

Як ви розумієте концепцію «глобальної культури»? 

Яке співвідношення між глобальною культурою і традиційними культурами? 

Охарактеризуйте роль нетрадиційних акторів у сучасному світі.  

Що таке тероризм? Чим відрізняється сучасний тероризм від цього явища у 

попередні історичні періоди? 

Як змінюється роль національних держав у сучасних процесах глобалізації? 

Чи сприяє глобалізація сепаратизму? 
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Чи можуть уряди впливати на процеси глобалізації? Яким чином? Наведіть 

приклади. 
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Питання до заліку 

 

1. Дайте визначення «глобалізації».  

2. Дайте визначення «глобалізаційним процесам». 

3. Дайте визначення «глобалізм».  

4. Дайте визначення «глокалізації». 

5. Як взаємопов'язані глобалізація і глокалізація. Наведіть приклади. 

6. Дайте визначення «регіоналізації». Наведіть приклади. 

7. Дайте визначення «регіоналізму». Наведіть приклади. 

8. Які бувають форми і рівні регіональної інтеграції? 

9. Охарактеризуйте специфіку глобалізаційних процесів у економічній, 

політично-безпековій, соціокультурній сферах.  

10. Охарактеризуйте глобалізацію як історичний процес.  

11. Коли розпочалася глобалізація як історичний процес? Аргументуйте 

свою думку. 

12. Чи можемо виділити етапи глобалізації як історичного процесу? Які 

критерії їх виділення? 

13. Охарактеризуйте глобалізацію як історичний період. Які критерії 

виокремлення цього періоду?  

14. Чи є глобалізація лінійним процесом? Проілюструйте на історичних 

прикладах. 

15. Охарактеризуйте глобалізацію як методологію дослідження і 

викладання історії. 

16. Охарактеризуйте глобалізацію як економічний феномен.  

17. Яку роль відіграє вільний рух товарів, капіталів, людей, ідей у 

глобалізаційних процесах?  

18. Наведіть приклади створення глобальних мереж виробництва, 

постачання і торгівлі. Яке їхнє значення для економіки і суспільства?  

19. Що означає термін «глобалізація фінансів»? Вплив цього явища на 

світову економіку і споживачів.  

20. Дайте визначення транснаціональних і мультинаціональних 

корпорацій. Яка їхня роль у процесах глобалізації?  

21. Визначте роль урядів у процесах глобалізації? 

22. Охарактеризуйте неолібералізм як ідеологію глобалізації у економічній 

сфері.  

23. Охарактеризуйте концепцію «Вашингтонський консенсус». 

24. Наведіть приклади  впливу економічної глобалізації на держави і 

народи світу. 

25. Визначте відмінності сучасного етапу глобалізації в економічній сфері 

від попередніх. 

26. Охарактеризуйте економічний ефект регіональних інтеграційних 

об'єднань (на прикладі ЄС, АСЕАН, НАФТА).  

27. Охарактеризуйте роль ТНК в процесах регіональної інтеграції. 
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28. Визначте взаємозв’язок між діяльністю ТНК і процесами регіональної 

інтеграції 

29. Чи погоджуєтеся ви з тезою, що регіоналізм є механізмом максимізації 

економічних можливостей і протидії негативним впливам глобалізації. 

30. Визначте вплив регіональних інтеграційних об'єднань на економіки 

держав-учасниць. 

31. Охарактеризуйте місце України у процесах економічної глобалізації 

продовж останнього десятиліття. 

32. Чи існує зв’язок між процесами регіональної інтеграції та 

«українською кризою»?  

33. Як ви розумієте концепцію «глобальної культури»? 

34. Чи існує глобальна культура? Який її зміст? Які чинники і етапи її 

формування? 

35. Чи існують регіональні культури? Чи відбувається їх формування, 

паралельно з процесами регіоналізму і регіоналізації? 

36. Яке співвідношення між глобальною культурою і традиційними 

культурами? 

37. Яке співвідношення між масовою культурою і глобальною культурою? 

38. Яке співвідношення між світовою і глобальною культурою? 

39. Яке співвідношення між споживацьким суспільством і глобальною 

культурою?  

40. Визначте вплив технологій на процеси глобалізації у культурній сфері? 

41. Визначте вплив «великих держав» на процеси глобалізації у культурній 

сфері. 

42. Визначте вплив глобалізації на національні і локальні культури, 

включаючи мови. 

43. Чи веде глобалізація до «зіткнення цивілізацій»? 

44. Чи підтримуєте ви тезу про посилення взаємозалежності між 

державами і народами під впливом глобалізації. Аргументуйте свою 

позицію.  

45. Охарактеризуйте проблеми традиційної й нетрадиційної безпеки на 

сучасному етапі глобалізації. 

46. Охарактеризуйте глобальні проблеми безпеки і механізми протидії їм.  

47. Чи є сучасна проблема тероризму наслідком прискорення процесів 

глобалізації?  

48. Як трансформація сучасної міжнародної системи впливає на збройні 

сили і збройні конфлікти? 

49. Як протидія проблемам, що мають транснаціональний характер, 

впливає на суверенітет держав? 

50. Як держави можуть захистити свою національну безпеку у глобальну 

епоху? 

51. Які міжнародні інституції і як забезпечують європейську і глобальну 

безпеку? 



27 

 

52. Чи є ми свідками кризи міжнародної системи безпеки? Поясніть свою 

позицію.  

53. Як впливає глобалізація на трактування принципу суверенітету 

національних держав?  

54. Чи змінюється роль національних держав на сучасному етапі 

глобалізації? Поясніть свою позицію. 

55. Чи виправданим є втручання одних держав у внутрішні справи інших в 

сучасних умовах глобальної взаємозалежності? Обґрунтуйте свою 

позицію. 

56. Охарактеризуйте феномен «failed states». Чи є такі держави загрозою 

для інших держав? 

57. Чи сприяє глобалізація сепаратизму? Обґрунтуйте свою позицію. 

58. Визначте місце і роль проблем демократії і прав людини в дискурсі 

глобалізації.  

59. Охарактеризуйте сучасні органи глобального управління і їхню роль.  

60. Охарактеризуйте феномен міграції і її чинники – продовж історії і в 

сучасному світі. 

61. Охарактеризуйте явища добровільної і вимушеної міграції. Чи 

змінювалися їхні чинники продовж історії? 

62. Чи впливає глобалізація на міграційні процеси? Обґрунтуйте свою 

позицію. 

63. Дайте визначення поняття «міжнародна система». Як еволюціонувала 

міжнародна система продовж історії.  

64. Які зміни в міжнародній системі відбулися після закінчення «холодної 

війни» і розпаду СРСР. Який їхній зв'язок з процесами глобалізації? 

65. Які характерні риси сучасної міжнародної системи? Який взаємозв'язок 

між процесами глобалізації і трансформацією міжнародної системи?  

66. Що таке тероризм? Чим відрізняється сучасний тероризм від цього 

явища у попередні історичні періоди? 

67. Охарактеризуйте роль нетрадиційних акторів у сучасній міжнародній 

системі.  

68. Чи можуть уряди впливати на процеси глобалізації? Яким чином? 

Наведіть приклади. 

69. Визначте ефективні, на вашу думку, методи взаємодії з процесами 

глобалізації – реагування на їхні виклики й використання можливостей, 

які вони створюють.  
 

 


