
Глобалізаційні процеси в сучасному світі 
 
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Глобалізаційні процеси в сучасному 
світі» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток аспіранта і спрямована на формування 
кваліфікованого науковця і викладача вищої школи, який володіє теоретичними та 
практичними знаннями, що дозволяють аналізувати глобалізаційні процеси в 
сучасному світі. Особлива увага приділяється аналізу об’єктивних чинників цих 
процесів, дослідженню глобалізації як соціального явища в соціально-політичному, 
соціально-економічному, соціокультурному аспектах. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Горбань Тетяна Юріївна, д.політ.н., проф. кафедри української історії та 
етнополітики. 
Мета навчальної дисципліни: дати аспірантам знання щодо витоків, сутності, 
проявів та наслідків глобалізаційних процесів, що відбуваються у сучасному світі, 
сформувати навички практичної наукової роботи, збору та систематизації даних, 
наукової дискусії.  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: історичні передумови, основні закономірності формування 
і перебігу глобалізаційних процесів у сучасному світі, форми та прояви всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інтеграції, конструктивні та деструктивні 
сторони глобалізації. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати набуті знання в науково-
дослідницькій, навчально-педагогічній та інших сферах діяльності; із застосуванням 
спеціальних і міждисциплінарних методів дослідження здійснювати аналіз новітніх 
теорій та концепцій глобалізації; залучати нові репрезентативні джерела та наукову 
літературу для дослідження проблем глобалізації у сучасному світі; формулювати та 
обґрунтовувати власну думку з дискусійних проблем глобалізації. 
Змістові модулі. 

1. Походження самого терміну «глобалізація», варіативність його змістовних 
значень, еволюція термінології та наукового інструментарію, що використовується 
науковцями при дослідженні проблеми: 

 аналіз різноманітних підходів, теорії та концепції глобалізації; 

 історичні передумови сучасних світових глобалізаційних процесів; 

 перебіг та основні етапи на шляху формування «глобального світу». 
2. Сутність глобалізації: 

 прояви глобалізації у різних сферах суспільної діяльності, насамперед 
політичній, економічній, культурній; 

 вплив глобалізації на спосіб життя людей,  позитивні і негативні аспекти 
глобалізації. 

 світові глобальні проблеми та шляхи їх подолання, засади руху 
антиглобалізму. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – 
консультації), 96 годин самостійної роботи. 


