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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова 

 

 
 

Модулів – 2 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

1-й 1-й  Кількість тем – 3 

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 години 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

22 год. - 

Практичні, семінарські 

22 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

46год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Соціологія глобалізації», відповідно до освітньо-професійної 

програми «Соціологія», представляє одну з вибіркових, передумовою вивчення 

якої є набуття здобувачами вищої освіти компетентностей з гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін (зокрема, логіки, етики й естетики, основ 

психології, основ педагогіки). Основна мета курсу сформувати у студентів 

розуміння складності сучасних глобалізаційних процесів, їх наслідків для 

суспільств та індивідів, а також можливостей їх вивчення за допомогою наукових 

методів 

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати термінологію, яка використовується в 

сучасних дослідженнях глобалізації; орієнтуватися в теоретичних дискусіях щодо 

спрямованості та наслідків процесів глобалізації; взаємозв’язок і взаємовплив 

глобальних і локальних соціальних процесів. 

Та продемонструвати свої вміння розглядати процеси глобалізацію крізь 

призму можливостей, які вони відкривають для індивідуальної та колективної дії; 

оперувати базові операції в програмному середовищі R з видобутку даних з 

інтернету та в програмі QGIS із їх візуалізації на карті; робити соціальні прогнози 

відносно макросоціологічних та мікросоціологічних процесів у суспільстві; 

оперувати термінологією соціологічної науки. 

Метою вивчення дисципліни «Соціологія глобалізації» є формування у 

здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  

01 здатності опанувати сутністю і змістом соціологічної науки в соціально-

економічному розвитку суспільства;  

02 набуття навичок соціальної діяльності та поведінки; сформувати вміння 

сприймати соціальні процеси в країні та логіку їх розвитку на науковому рівні. 

- загальнонаукові:  

01 здатності до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 
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02 здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції, теорії та методи для 

аналізу й інтерпретації соціальних явищ і процесів, соціальних проблем та 

конфліктів в Україні та світі у їхньому сучасному та/або історичному контексті;  

- спеціально професійні: 

01 володіння базовими світоглядними надбаннями сучасної соціології; здатність 

застосовувати соціологічні поняття,  

02 здатність виявляти й аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та 

світі в цілому, їхні чинники та можливі наслідки; 

03 здатність аналізувати конкретні прояви і прогнозувати наслідки процесів 

урбанізації та глобалізації в різних країнах; 

04 здатність застосовувати комп’ютерне програмне забезпечення для аналізу та 

візуалізації результатів аналізу процесів глобалізації та урбанізації. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Соціологія глобалізації. Характерологічні прояви 

глобалізації в сучасних суспільствах. 

Тема 1. Феномен глобалізації з соціологічної точки зору 

 Основні тенденції розвитку сучасного суспільства. Глобальність, глобалізм, 

глобалізація: сутність феноменів сучасності. Аналіз глобалізації: основні риси 

(інтегрованість, поява нової системи соціальних відносин, всеохоплюючий 

характер і т. П.), Історія розвитку. Комплексний характер глобалізації. Феномен 

диференційованої глобалізації. Глобалізація і інтернаціоналізація. Глобалізація і 

інтеграція. Багатовимірність глобалізації як явища. 

 Основні риси процесу глобалізації: універсалізм - партикуляризм, 

централізація - децентралізація, зв'язаність - фрагментарність, інтелектуалізація. 

Суперечливий характер глобалізації як процесу. Диференційований вплив 

процесу глобалізації на світову спільноту.  



6 

 

  

 Характерологічні прояви глобалізації в сучасних суспільствах. Специфіка 

протікання процесу глобалізації в різноманітних сферах. Технологічна 

глобалізація. Глобалізація в області інформації. Культурна глобалізація. 

Економічна глобалізація. Екологічна глобалізація. Глобалізований світ як 

результат процесу глобалізації: загальні характеристики. 

 Сучасні зміни як виклик. Поняття виклику. Зміст виклику сучасності. 

Специфіка формування і прояви аксіологічного виклику. Специфіка формування і 

прояви просторового виклику. Специфіка формування і прояви національно-

державного виклику. Специфіка формування і прояви виклику ідентичності. 

Посилення ролі свідомості в життєдіяльності товариств. Специфіка формування і 

прояви виклику інтелектуалізації. Специфіка формування і прояви технологічного 

виклику. Специфіка формування і прояви інвайроментального виклику. Виклик 

структураціі. 

 

Тема 2. Формування і функціонування світової соціальної системи 

в умовах глобалізації 

 Глобальне суспільство як об'єкт наукового аналізу (Р. Робертсон, А. Насса, М. 

Шоу, У. Бек та ін.). Ключові характеристики світової соціальної системи як 

конструювання майбутнього. Глобальні кризи і неоднозначність їх оцінок. Треті 

культури в глобальному суспільстві: особливості виникнення 

і проблеми життєдіяльності. Проблема «глобальної пам'яті». 

 Специфіка європейської культури: від історичних тенденцій до позиції в 

глобальному світі. Космополітична демократія. Базові моделі взаємовідносин між 

глобальними акторами і індивідами (реально-політична, інтернаціоналістична, 

космополітична). Капіталістичних країн світу. Капіталістична динаміка розвитку 

світу. Глобальні ризики, їх види і типи.  

 Суспільство ризику. Політизація світової спільноти. Феномен «бездержавного 

суспільства». Транснаціональні актори. Особлива роль еліт в світовій соціальній 

системі. Специфіка елітообразованія в умовах глобалізації. 
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 Загальний контекст життєдіяльності перехідних (транзитивних) товариств. 

Стан переходу: специфіка і риси. Перехідні суспільства і трансформація 

національної держави в умовах глобалізації. Особливості суспільства, яке 

трансформується. Типологія постсоціалістичних країн. Провідні чинники 

соціальних трансформацій в посткомуністичних країнах. Фази трансформаційних 

змін в цих країнах. Соціальні трансформації в Центрально-Східній Європі і Росії 

(кінець 1980-х - початок 2000-х рр.): 

Загальна характеристика. 

 Актуальність вивчення процесу глобалізації для України. Специфіка 

протікання глобалізаційних процесів в Україні. Рейтинг України за рівнем 

глобалізації. Мерітократіческіе процеси в українському суспільстві і їх 

протиріччя. Ризики і вигоди України від глобалізації. Загальна оцінка характеру і 

наслідків глобалізаційних змін в українському суспільстві. 

 

Змістовий модуль 2. Глобалізований світ як результат процесу глобалізації: 

загальні характеристики. 

Тема 3. Типологія та різноманітність глобалізаційних  

процесів в сучасному світі 

Економічна глобалізація як рушійна сила сучасних суспільних 

трансформацій. 

Витоки та зміст неолібералізму як ідеологічної основи економічної 

глобалізації. Економічна глобалізація, постфордизм і гнучке нагромадження. 

Транснаціональні корпорації як суб’єкти економічної глобалізації. 

Глобальні нерівності і глобальне класоутворення. Політичні, соціальні та 

культурні відповіді на економічну глобалізацію. Перевинайдення політики і 

держави в умовах глобалізації. 

Транснаціональне громадянське суспільство як противага глобального 

капіталу. Культура в умовах глобалізації: гомогенізація, гібридизація чи зіткнення 

цивілізацій? 

Методологія глобальних студій. 
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Глобалізація як фактор кризи класичної соціологічної методології. Нові методи 

дослідження глобальних процесів. Застосування програмного середовища R у 

дослідженнях глобальних процесів і явищ. Особливості візуалізації просторових 

даних в програмі QGIS. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Соціологія глобалізації. Характерологічні 

прояви глобалізації в сучасних суспільствах 

Тема 1. Феномен 

глобалізації з 

соціологічної точки зору 

32 8 8 - - 16 - - -   - 

Тема 2. Формування і 

функціонування світової 

соціальної системи  

в умовах глобалізації 

30 8 8 - - 14 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

62 16 16 - - 30 - - -   - 

Змістовий модуль 2. Глобалізований світ як результат процесу 

глобалізації: загальні характеристики 

Тема 3. Типологія та 

різноманітність 

глобалізаційних  

процесів в сучасному 

світі 

28 6 6 - - 16 - - -   - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

28 6 6 - - 16 - - -   - 

Усього годин 90 22 22 - - 46 - - -   - 

 

5. Теми семінарських занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та основні етапи розвитку соціології 8 

2 Основні етапи розвитку соціології 8 

3 Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу 6 

 Разом 22 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та основні етапи розвитку соціології 16 

2 Основні етапи розвитку соціології 14 

3 Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу 16 

 Разом  46 

7. Індивідуальні завдання. 

7.1. Теми рефератів 

1. Поняття глобалізації.  

2. Класифікація підходів до визначення глобалізації.  

3. Просторове, галузеве, агентне і часове розмаїття глобалізаційних процесів. 

4. Суперечності та особливості сучасного етапу глобалізації. 

5. Витоки та зміст неолібералізму як ідеологічної основи економічної 

глобалізації. 

6. Економічна глобалізація, постфордизм і гнучке нагромадження. 

7. Транснаціональні корпорації як суб’єкти економічної глобалізації. 

8. Глобальні нерівності і глобальне класоутворення. 

9. Перевинайдення політики і держави в умовах глобалізації. 

10. Транснаціональне громадянське суспільство як противага глобального 

капіталу. 

11. Культура в умовах глобалізації: гомогенізація, гібридизація чи зіткнення 

цивілізацій? 

12. Глобалізація як фактор кризи класичної соціологічної методології.  
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13. Нові методи дослідження глобальних процесів. 

14. Застосування програмного середовища R у дослідженнях глобальних 

процесів і явищ.  

15. Особливості візуалізації просторових даних в програмі QGIS. 
 

 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Соціологія глобалізації» передбачає проведення 

лекційних та семінарських занять та робота з методичними та дидактичними 

матеріалами. В процесі навчання використовуються прогресивні методики 

викладання навчальної дисципліни, зокрема система «Moodle», дистанційні курси 

навчальної дисципліни, презентації, рольові ігри та обговоренням реферативних 

доповідей, проведення модульних контрольних тестів знань студентів. 

                                                

9. Критерії та засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Соціологія глобалізації» є поточні, поетапні (проміжні) та 

підсумкові форми контролю.  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, зокрема аудиторної, 

самостійної роботи та успішного виконання проміжних та підсумкових форм 

контролю за кожним із трьох змістовних модулів, передбачених робочою 

навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі заліку або тесту. Узагальнені 

результати оцінювання успішності здобувачів вищої освіти оформлюються 

відповідно до затвердженої шкали оцінювання знань  (національна шкала та 

ECTS). 
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9.1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння здобувачем 

вищої освіти граматичного та теоретичного матеріалу, вміння формулювати 

запитання по темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання.  

9.2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення змістовних модулів або окремих тем. 

Проходить у формі контрольної роботи або тестування. Кожен здобувач вищої 

освіти отримує індивідуальне завдання, яке вміщує теоретичне питання та 

практичне завдання. Перевірка набутих знань у формі проміжного контролю 

може відбуватися з використанням стандартизованих тестів за відповідним 

модулем. 

9.3. Підсумковий контроль 

Залік з дисципліни «Соціологія глобалізації» проводиться наприкінці ІІ 

семестру навчального року. Контроль отриманих знань за період навчання 

здійснюється у формах усної відповіді на заліковий білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко 

вий тест 

(залік) 

Сума 
Соціологія глобалізації. 

Характерологічні прояви глобалізації 

в сучасних суспільствах 

Глобалізований світ 

як результат 

процесу 

глобалізації: 

загальні 

характеристики 

Т1 Т2 Т3 40 100 

20 20 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

Оцінка 

відносно 

до 

шкали 

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

А Відмінно 90–100 A 5 (відмінно) 90–100 

В Дуже добре 85-89 
BC 4 (добре) 

85-89 

С Добре 75-84 75-84 

D Задовільно 70-74 
DE 3 (задовільно) 

70-74 

E Достатньо 60-69 60-69 

FX Незадовільно 35-59 FX 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

F Незадовільно 1-34 F 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

1-34 

 

11. Методичне забезпечення 

11.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік) 

Модуль 1. 

1. Особливості прояву аксіологічного виклику сучасності для суспільства.  

2. Аксіологічний конфлікт в умовах сучасності.  

3. Міграційні потоки в умовах просторового виклику. 

4. Соціальний статус в умовах просторового виклику.  
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5. Сутність національно-державного виклику сучасності.  

6. Взаємодія особистості і суспільства в умовах національно-державного 

виклику.  

7. Сутність виклику ідентичності.  

8. Роль соціальних регуляторів у формуванні ідентичності в умовах глобалізації.  

9. Нестійкість ідентичності в умовах сучасності.  

10. Сутність виклику посилення ролі свідомості. 

11. Вимоги до особистості в умовах посилення ролі свідомості. 

12. Проблеми маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві. 

13. Сутність виклику інтелектуалізації. 

14. Споживання інтелектуальних продуктів як соціальна проблема. 

15. Диференціація суспільства по лінії включеності в інтелектуальні потоки. 

16. Роль освіти в умовах інтелектуалізації суспільного життя. 

17. Включення соціальних суб'єктів в інтелектуальні потоки як індикатор 

соціального успіху. 

18. Сутність технологічного виклику сучасності. 

19. Позитивні і негативні сторони технологічного виклику сучасності. 

20. Сутність інвайроментального виклику сучасності. 

21. Основні причини глобалізації світу.  

22. Процеси інтелектуальної міграції в умовах глобалізації.  

23. Історія розвитку феномена глобалізації.  

24. Методологи глобалізації.  

25. Глобалізація як формування єдиного світового простору.  

26. Можливості особистості в умовах глобалізації.  

Модуль 2. 

1. Особливості прояву глобалізації в різних сферах життєдіяльності суспільства. 

2. Феномен «диференційованої глобалізації»: сутність, особливості прояву в 

Україні.  

3. «Ментальна» глобалізація в сучасному світі. Территориальная глобализация в 

современном мире. 
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4. Економічна глобалізація в сучасному світі. 

5. Інформаційно-комунікаційна глобалізація в сучасному світі. 

6. Етнічна глобалізація в сучасному світі. 

7. Технологічна глобалізація. 

8. Глобалізація в сфері освіти. 

9. Специфіка політичної глобалізації. 

10. Культурна глобалізація. 

11. Глобалізація як формування нових соціальних відносин. 

12. Глобалізація як нова система взаємозалежності в світовому соціальному 

просторі. 

13. Феномен інтернаціоналізації в сучасному світі. 

14. Феномен інтеграції в сучасному світі. 

15. Роль інститутів освіти і науки в світі, що глобалізується. 

16. Україна в глобалізованому світі. 

17. «Вигоди» глобалізації. Ризики глобалізації. 

18. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації. 

19. Поняття транзитивного суспільства. 

20. Ознаки схильних до трансформації суспільств. 

21. Фази трансформації посткомуністичних країн. 

22. Соціологічні індикатори посткомуністичних трансформацій. 

23. Треті культури як наслідок глобалізації. 

24. Глобальні кризи. 

25. Особливості розвитку політичної сфери в умовах глобалізації. 

26. Особливості розвитку економічної сфери в умовах глобалізації. 

27. Особливості розвитку культури в умовах глобалізації. 

28. Специфіка транснаціональних акторів. 

29. Позитивні і негативні наслідки глобалізації. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 
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