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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про перспективи глобального 
бачення сучасних економічних, політичних і соціокультурних проблем, розуміння впливу 
процесу глобалізації на культурний і духовний клімат епохи, вивчення основних методів 
глобального прогнозування; з’ясування специфіки політичних, соціальних, економічних та 
духовно-культурних вимірів сучасних глобальних проблем; окреслення основних шляхів їх 
вирішення, які пропонуються сучасними науковцями; систематизування знань з можливих 
сценаріїв майбутнього в напрацюваннях різних шкіл глобалістики. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії 

політичної глобалістики, теорію політичних систем, загальну теорія політики, політичні 
технології, міжнародні відносини, громадянське суспільства, політичні та громадські 
організації та рухи та ін. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; 
застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; 
виявляти сучасні тенденції трансформації політичних процесів в умовах глобалізації, 
прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей регіонального розвитку. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних 
подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична глабалістика» належить до 
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІ семестрі магістратури. Навчальна 
дисципліна знайомить студентів з історичними передумовами розвитку глобалістики, 
школами та концепціями глобалістики. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрями та проблематика політичної глобалістики. Розглядається 
характеристика глобалізації як феномену сучасного світу. З’ясовуються особливості 
політичного простору і часу в глобальному вимірі. Досліджується цивілізаційна парадигма 
глобальних політичних процесів. Пояснюється взаємодія глобалізації та міжнародної безпеки 
суспільства. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
глобалізацій ні процеси, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології 
вивчення різноманіття існуючих моделей розвитку глобального світу. В результаті навчання 
студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та 
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях політичної сфери, вміючи 
надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам політичного 
життя країн сучасного світу. 

5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

Результат навчання 
 

Код Результат навчання 

Методи 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

1 Знати:    
1.1 предмет, завдання, теоретичні 

основи, методології, основні 
напрямки та проблематику 
політичної глобалістики. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

1.2 характеристику існуючих у 
вітчизняній та зарубіжній 

Семінар, 
самостійна 

Усні доповіді,  
презентація 

5 
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політичній науці концепцій та 
шкіл політичної глобалістики 

робота самостійного 
дослідження, 
дискусії. 

1.3 теоретичні підходи до 
інтерпретації змісту 
політичної глобалістики та її 
основних суб’єктів 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії. 

5 

1.4 сутність, причини та шляхи 
вирішення глобальних 
проблем сучасності. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

1.5 часові ритми, їх вплив на 
розвиток глобальних 
політичних процесів 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

1.6 формування світового 
політичного простору в ХХІ 
столітті. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, 
дискусії. 

5 

1.7 цивілізаційна парадигма 
глобальних політичних 
процесів 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

1.8. взаємодія глобалізації та 
міжнародної безпеки 
суспільства. 
 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

2 Вміти:    
2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 
політичної глобалістики 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

2.2 пояснювати варіативність 
сучасних політичних 
процесів, що випливає із 
специфіки взаємозв’язку 
соціальних, економічних, 
культурних та політичних 
чинників 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.3 здійснювати дослідження 
політичних процесів та явищ, 
спираючись на  моделювання 
глобальних політичних 
процесів 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

2.4 здійснювати експертну оцінку 
мотивів, норм, ціннісних 
орієнтацій суб’єктів політики 
в умовах глобалізації 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

10 

2.4 виявляти конфлікти цінностей 
в конкретних ситуаціях, 

Семінар, 
самостійна 

Усні доповіді, 
дискусії, 

5 
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пояснювати їхні причини та 
пропонувати шляхи їхнього 
вирішення 

робота презентація 
самостійного 
дослідження. 

2.6 готувати рекомендації та 
матеріали для консультацій 
представникам органів влади 
щодо можливих моделей 
розвитку політичних процесів 
в глобальному вимірі 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

6 

3 Комунікація:    
3.1 використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-
ресурсів, читання новітньої 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та 
написання самостійних робіт; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

3.2 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи 
у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
конспектів; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

3.3 вести полеміку стосовно 
питань політичного 
моделювання в умовах 
глобалізації та 
міжкультурного діалогу на 
основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

4 Автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та 
критично опрацьовувати 
літературу із політичного 
моделювання вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, 
пов’язанні із верифікацією 
результатів існуючих 
оприлюднених досліджень, та 
порівнювати їх із 
результатами власне 
проведених досліджень  

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну 
незаангажованість 
проведених досліджень і 
пояснень особливостей 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 
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політичних процесів в умовах 
глобалізації 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

2.
1 

4.
1 

4.
2 

  +    
   +   
   +   
 
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується 
дисципліна заліком.  

Перша частина курсу присвячена виникненню та історичним передумовам розвитку 
глобалістики, школам та концепціям глобалістики, політичній глобалістиці в структурі 
інтегральної науки глобалістики, основним етапам розвитку політичної глобалістики, 
глобалізації як феномену сучасного світу, політичному виміру глобальних проблем 
сучасності, моделюванню глобальних політичних процесів. 

Друга частина курсу присвячена політичному простору та часу у глобальному світі, 
цивілізаційній парадигмі дослідження глобальних політичних процесів, глобалізації та 
міжнародній безпеці суспільства, глобальному розвитку систем масової комунікації, 
визначенню місця і ролі України в системі глобальних політичних процесів. 

 
8. Схема формування оцінки: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 
1. Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності 

2. Доповнення / дискусія: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
3. Самостійна робота: 
12-10 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 
дослідження / письмової роботи 

9-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
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викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 
неточності  

4. Контрольна робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 
дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження/письмової роботи. Допускаються несуттєві 
неточності  

10 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності. 

5. Підсумкова контрольна робота: 
20-17 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 
дослідження / письмової роботи 

16-14 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження/письмової роботи. Допускаються несуттєві 
неточності  

13-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності. 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 
  

Оцінювання за формами контролю: 
Семестрова кількість балів Види робіт 
Min – 48  
бали 

Max – 80 
балів 

Усна відповідь1  Протягом семестру «4» х 6= 24 «5» х 6 = 30 
Доповнення, 
участь в 
дискусіях 

Протягом семестру «1» х 7 =7 «3» х9  = 18 

Самостійна 
індивідуальна 
робота 

Варіант №1. Письмова робота з 
текстами до теми «Політичний 
простір глобального світу» (термін 
виконання: з 24 січня по 31 січня 

«7» х 1 = 7 «12» х 1 = 12 
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2018 р.) 
Варіант №2 Написання есе до теми 
«Україна в системі глобальних 
політичних процесів» (термін 
виконання: з 1 лютого по 9 лютого 
2018 р.) 
Варіант № 3 Експертна оцінка 
особливостей інформаційних 
потоків та використання медіа - 
дипломатії в сучасному 
міжнародному політичному процесі 
до теми «Глобальний розвиток 
систем масової комунікації та 
міжнародні відносини» (термін 
виконання роботи: з 10 лютого по 
19 лютого 2018 р.) 
Варіант № 4 Написання Есе 
«Особливості сучасної між 
цивілізаційної взаємодії в умовах 
глобалізації» до теми «Цивілізаційна 
парадигма дослідження глобальних 
політичних процесів» (термін 
виконання: з 20 лютого по 28 
лютого 2018 р.) 

Контрольна 
робота  

Реферат на тему «Світ через 
50 років: соціальний та 
політичний аспект »  (до 30 
квітня) 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються в усній формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 
48 балів.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 
100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу 
впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та 
підсумкової контрольної роботи. 

ППррии  ппррооссттооммуу  ррооззррааххууннккуу  ооттррииммууєєммоо::  
 Семестрова 

кількість балів 
залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20  100 
    

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 48 балів. Для допуску 
до заліку студент має здати всі самостійні роботи та відпрацювання в усній формі.  

 
Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



9 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва лекції 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні основи політичної глобалістики 
 

1 
Тема 1 Виникнення та історичні передумови розвитку 
глобалістики 6 

2 Тема2 . Школи та концепції глобалістики 
2 

2 
 

6 

3 Тема 3 Політична глобалістика в структурі інтегральної 
науки глобалістики  2 8 

4 Тема 4 Основні етапи розвитку політичної глобалістики 2 

2 
 6 

5 Тема 5 Глобалізація як феномен сучасного світу 2 6 

6 Тема 6 Політичний вимір глобальних проблем сучасності 2 
2 

6 

7 Тема 7 Моделювання глобальних політичних процесів 2  6 

8 Модульна  контрольна  робота 2   
Змістовий модуль 2 Глобальні трансформаційні процеси в сучасній макроцивілізаційній 

системі 

9 Тема 8 Політичний простір глобального світу 6 

10 Тема 9 Політичний час глобального світу 2 2 
6 

11 Тема 10 Цивілізаційна парадигма дослідження 
глобальних політичних процесів 2 2 7 

12 Тема 11 Глобалізація та міжнародна безпека суспільства   2 6 

13 Тема 12 Глобальний розвиток систем масової 
комунікації та міжнародні відносини 2 7 

14 Тема 13 Україна в системі глобальних політичних 
процесів 2 

 
2 

6 

15 Підсумкова  контрольна  робота 2   

16 ВСЬОГО 26 12 82 
Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій –26 год. 
Семінари – 12 год. 
Самостійна робота - 82 год. 
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 РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
Основна:  
1. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). - СПб.: 
Алетейя, 2000. - 518 с. 
2. Білорус О.Г. та ін. Глобальний конкурентний простір: Монографія / Кер. авт. колективу і 
наук. ред.О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2007/2008. — 680 с. 
3. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М., 2000. 
4. Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. 
ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. — М.-СПб.-Нью-Йорк: ИЦ «Еліма», ИД «Питер». — 2006. — 
1160 с 
5. Дергачов В.А. Глобалистика.М.: ЮНИТИДАНА, 2005. – 303 С. 
6. Ильин И.В., Леонова О.Г., Розанов А.С. Теория и практика политической глобалистики / 
И.В. Ильин, О.Г. Леонова, А.С. Розанов. – М.: Издательство Московского университета, 2013. 
– 296 с. 
7. Лукашевич В. М.. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та вип. 
– Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 440 с 
8. Шепелев М.А. Глобалистика: Учеб. пособ. — Днепропетровск, ДНУ, 2001. — 144 с. 
 
Додаткова: 
1. Андрущенко М.А., Якубин А.Л.  Политическое время: Микро-, мезо- и 
макроуровни//Политическая наука. – 2009. - №1. – С. 60-89. 
2. Білорус О., Власов В. Глобалістика – нова синтетична наука/ Вісн. НАН України, 2010, 
No 3, С. 17-26 
3. Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети 
зміцнення:[монографія]/З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С.Саєнко.– Знання України, 
2011.–299 с. 
4. Войтоловский Ф. Нестабильность в мировой системе / Ф. Войтоловский // 
Международные процессы. – 2009. – № 1 – С. 4–16. 
5. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя 
людей / М.З. Згуровський, Т.А. Маторина, Д.О. Прилуцький, Д.А. Аброськін // Систем. 
дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 7-33. 
6. Дробот Г.А. Мировая политика как феномен глобального мира. М., 2010. 
7. Жикаляк Н.В. Особенности устойчивого недропользования в современных 
экономических условиях // Механизмы управления развитием социально-экономических 
систем. - Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - С. 498-507 
8. Ильин М.В. Феномен политического времени // Полис. – 2005. – №1. 
9. Кальченко Т.В. Концептуальні засади теоретичної ідентифікації часових кордонів 
глобалізації//Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. – К.:КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана. – 2005. – №3. – С.52-67 
10. Кангельдиев А.Н.  Методологические подходы концептуализации политического 
пространства в контексте трансграничных транспортных коридоров -  Вестник КРСУ. 2016. 
Том 16. No 10. С. 166-169 
11. Мельвиль А.Ю. Пространство и время в мировой политике// Космополис. – М., 2007.- 
№2(18). 
12. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. /За 
загальною ред. К.А.Кононенка//Аналітична доповідь. К.:НІСД, 2013. – 64 с. 
13. Модельски Дж. Эволюция глобальной политической системы / Дж.Модельски // Полис. – 
2005. – №3–4. 
14. Панарин А.С.Глобальное политическое прогнозирование. М.: Алгоритм, 2002. - 352с. 
15. Постол О. Альтерглобалізм як соціально-політичний феномен сучасності / Освіта 
регіону. Політологія. Психологія. Комунікації [Текст] : [український науковий журнал]. № 2 / 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук ; [голов. ред. В. 
М. Бебик]. - Київ : Україна, 2012. - 335 с.  
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16. Робертсон Р. Глокалізація: час-простір і гомогенність–гетерогенність/ Р. Робертсон// 
Глобальні модерності/ [заред.М.Фрезерстоуна, С. Леша, Р.Робертсона]. – К. : Ніка-Центр, 
2008. – С. 48–72 
17. Тимків Я. Сучасні концепції європейської безпеки: система кооперативної безпеки// 
Вісник Харківського НУ ім. В.К. Каразіна – 2006. - №737.  
18. Україна у світовому інтеграційному просторі: економічні, соціальні, політичні та 
екологічні проблеми:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених, 10грудня, 2013 рік, м. Донецьк. –Донецьк: ДонДУУ, 
2013.–277с. 
19. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Наука и образование в глобально-ноосферной перспективе// NB: 
Проблемы общества и политики. 2013. №02 
20. Чихарев, И. А.Проблематика политического пространства и времени в современной 
политологии и международных исследованиях / И. А. Чихарев. – 01/04/2009 // Политическая 
наука / . – 2009. – № 01. – С.7-31. 
21. Ritzer G. Globalization. The Essentials / George Ritzer. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. – 
356 c. 
22. Sholte J.A. Globalization: A Critical introduction / Jan Aart Sholte. – New York: Palgrave 
Macmillan, 2005. – 520 p. 

В тому числі й інтернет ресурси: 
1. Захаров А. Н. Предпосылки и основные этапы альтерглобализма Электр, ресурс. / А.Н. 
Захаров. Режим доступа: http://www.mosgu.ru/ 
nauchnaya/publications/2007/scientificarticles/Zakharov AN/#  
2. История появления и современное состояние превентивной дипломатии// http://tsulbp-
journal.narod.ru/jurnal/matn_1/kholiki_a.html 
3. Мировое информационное пространство как предмет международно-правового 
регултрования 
http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=86&id
_thesis=3040 –  
4. Яворська Г."Безпекова політика України в контексті формування системи колективної 
безпеки в Європі". Аналітична записка//http://www.niss.gov.ua/articles/421/ 
5. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. 
Annex to A/42/427, Development and International Co-operation: Environment, August 1987. 
[Electronic resource]/ Access mode http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm - Title from the 
screen. 

 
Перелік питань для підсумкової контрольної роботи 

1. Виникнення та історичні передумови розвитку глобалістики 
2. Глобальне суспільство як нова форма соціальної організації   
3. Предмет, структура та методологія глобалістики  
4. Теоретичні підвалини глобалістики  
5. Внесок В.І.Вернадського у розвиток планетарного мислення. 
6. Мондіалізм як течія суспільно-політичної думки. 
7. Політична глобалістика в структурі інтегральної науки глобалістики 
8. Етапи розвитку, концепції та напрямки глобалістики  
9. Школа світ-системного аналізу (І.Валлерстайн);  
10. Передумови формування політичної глобалістики  
11. Римський клуб і основні напрями його діяльності 
12. Сутність поняття та предметне поле політичної глобалістики  
13. Глобалізація як феномен сучасного світу 
14. Підходи до визначення та причини глобалізації 
15. Концепції та типи глобалізації  
16. Альтерглобалізм як феномен сучасного світу  
17. Політичний вимір глобальних проблем сучасності 
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18. Сутність та причини глобальних проблем сучасності  
19. Політика вирішення глобальних проблем сучасності 
20. Моделювання глобальних політичних процесів 
21. Походження та характеристика системи глобального моделювання. 
22. Напрямки розвитку глобального моделювання, характеристика моделей, їх суть. 
23. Сучасні моделі кризових ситуацій та глобальної багатовимірної міжцивілізаційної 
моделі. 
24. Політичний простір у глобальному вимірі  
25. Сутність поняття «політичний простір» 
26. Йель Х. Фергюсон і Річард У. Мансбах "Перероблюючи  карту глобальної політики" 
27. Етапи світового лідерства за Дж. Модельські. 
28. Політичний час у глобальному вимірі 
29. Хронополітика-наука про політичний час. 
30. Основні принципи та функції хронополітики. 
31. Лінійна та циклічна модель часу. 
32. Цивілізаційна парадигма дослідження глобальних політичних процесів 
33. Матеріалістичний підхід до вивчення цивілізації 
34. Культурно-історичний підхід та його роль у розвитку політичної глобалістики: М. 
Данилевський, А. Тойнбі, О. Шпенглер, П. Сорокін 
35. Світ сучасних цивілізацій в теоретичних моделях. 
36. Стратегія зіткнення цивілізацій. 
37. Типи цивілізацій в контексті глобальних політичних досліджень 
38. Глобалізація та міжнародна безпека суспільства 
39. Парадигми та типи міжнародної безпеки  
40. Миротворчість та превентивна дипломатія  
41. Україна в системі глобальних політичних процесів 
42. Україна в структурі регіональної та глобальної безпеки 
43. Роль систем масової комунікації в міжнародних відносинах.  
44. Глобальні трансформації систем масової комунікації кінця XX ст.  
45. Роль міжнародних і регіональних організацій у регулюванні відносин у галузі масової 
комунікації. 
46. Медіа-дипломатія та віртуальна дипломатія ери інформації 
 

 


