
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
 
Сучасні суспільства та глобальні трансформації 

 
Анотація. Дисципліна належить до переліку фахових дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона 
забезпечує особистісний, соціальний і професійний розвиток аспіранта. Дисципліна націлена на 
суттєве поглиблення та розвиток набутих молодими науковцями знань, які стосуються наукового 
розуміння якісних характеристик сучасних суспільств та процесу глобалізації як найважливішої 
трансформаційної тенденції людства.  
Основним завданням дисципліни є вироблення в аспірантів сучасного професійного світогляду, 
розкриття складності, суперечливості та значущості процесу глобалізації як провідного тренду 
розвитку людства в сучасному світі. Програмний матеріал дисципліни дозволяє з’ясувати світоглядну 
та концептуальну специфіку найважливіших типів соціологічних теорій сучасних суспільств і 
глобалізації: теорії глобальної модернізації; теорії глобальної залежності; соціологічної теорії 
антиглобалізму. 
Кількість кредитів: 4 
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у молодих науковців сучасного професійного 
світогляду шляхом розкриття змісту концептуального базису сучасний соціологічних теорій сучасних 
суспільств і глобалізації. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основи соціології, політології, історії, базові соціологічні теорії суспільного 
розвитку.  
Аспірант повинен вміти: застосовувати критичний аналіз, розрізняти наукове і буденне знання, вміти 
формулювати наукові гіпотези та визначати логіку їх перевірки, вміти працювати в групі, бути 
відкритим у спілкуванні, вести наукову дискусію. 
Змістові модулі:  

 Феномен сучасного суспільства та його емпіричні моделі 
 Феномен глобалізації в контексті тенденцій трансформації об’єкта, предмета, та функцій 

соціології. Трансцивилізаційна та транскультурна природа глобалізації. 
 Феномен глобалізації в контексті новітніх соціальних, політичних та технологічних змін. 
 Проблема  соціологічної ідентифікації  тенденцій розвитку та соціальних наслідків  

глобалізації. 
 Світоглядні та концептуальні засади соціологічних теорій глобальної модернізації.  
 Конфліктологічні соціологічні теорії глобальної залежності. 
 Глобальна нерівність як причинний чинник формування новітніх соціологічні теорій глобальної 

залежності. 
 Гуманітарні наслідки посилення глобальних нерівностей в соціологічних теоріях глобальної 

залежності. 
 Онтологічні засади виникнення та поширення сучасних антиглобалістських соціальних рухів. 
 Радикальна критика неоліберальної капіталістичної модернізаціїх як свіглядна та 

доктринальна основа розвитку сучасних антиглобалістських рухів. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна відноситься до третього блоку дисциплін – вільного 
вибору аспіранта, шифр у навчальному плані -  ДВА.3.02.03. 
Термін вивчення: читається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії»; обсяг дисципліни 120 годин, у тому числі 24 годин навчальних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


