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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІСТИКА» 

 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна покликана ознайомити студентів з глобальним 

політичним порядком та проблемами глобалізації на сучасному 

етапові розвитку світової цивілізації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою даного курсу полягає у засвоєнні системних теоретичних і 

практичних знань з глобалістики, методик, прийомів та інструментів 

глобального аналізу, тенденцій розвитку світової економіки, 

соціокультурної сфери, розуміння сутності глобальних екологічних 

проблем. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовність розуміти та аналізувати теоретичні та практичні 

проблеми у галузі глобалістики; 

- володіти теоретичними знаннями, які дозволять дати аналіз 

проблемам розвитку людської цивілізації; 

- володіти категоріальним апаратом глобалістики; 

- знати історію виникнення науки про глобальний світ; 

- вміння характеризувати основні парадигми сучасної 

глобалістики; 

- знати та використовувати методологію вивчення глобальних 

процесів; 

- уміння давати власну оцінку сучасним глобальним процесам; 

- знати та розуміти місце України в сучасному глобальному світі; 

- вміння аналізувати глобальні проблеми сучасності та розуміти 

шляхи їх вирішення; 

- володіти навичками прогнозування тенденцій розвитку 

глобального світу; 

- застосовувати результати освоєння дисципліни у професійній 

діяльності. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміння сприймати та аналізувати нову фахову інформацію з 

проблем глобалістики; 

- здатність розробляти стратегію та давати власну оцінку глобальним 

процесам, які відбуваються в сучасному світі; 

- здатність до критичного аналізу цивілізаційних вимірів глобального 

економічного розвитку 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Політична глобалістика: поняття, сутність, предметне поле 

«Global Studies» в інтерпретації західних вчених. Теоретико-

методологічні основи глобалістики. Визначення політичної 

глобалістики. Предметне поле політичної глобалістики. 

Методологічні принципи глобальних політичних досліджень. 

Актуальні теми досліджень в рамках політичної глобалістики. 

Теоретико-методологічні підходи до аналізу глобальних політичних 

процесів і систем 

Завдання в області дослідження глобальних політичних процесів.  

Глобальні політичні проблеми як елемент предметного поля 

політичної глобалістики. 

Визначення політичної глобалістики в контексті політичних 

глобалізаційних процесів.  

Категорії глобального світу. Полюса і центри сили 

Поняття «центр сили» глобального світу. Характеристики та 

параметри глобальної держави.  

Глобальний світ XXI-ого століття: архітектура, структура і 

статусна ієрархія. Тенденції формування геополітичного простору 

глобального світу. 

Характерні риси політичного аспекту глобалізації. 

Ієрархія політичних суб'єктів глобального світу.  

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія,лекції-візуалізації, робота в 

малих групах, мозковий штурм, дискусійні панелі,написання есе 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом першого, другого та 

третього курсу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Набуті в процесі навчання знань з політичної глобалістики можуть 

бути використані в ході майбутньої професійної діяльності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Глобальні трансформації: політика, економіка, культура: 

навчальний посібник: пер. з англ.  – Київ: Фенікс,2003. – 581 

с. 

2. Дікарєв О. І., Степанов О. П. Країнознавство:геостратегічний 

вимір відносин держав: навчальний посібник/ Київський 

національний університет культури і мистецтв, Ін-т 

журналістики і міжнародних відносин.  –

 Київ: Юрисконсульт,2014. – 436 с. 

3. Лукашевич В. М. Глобалістика: навчальний посібник/ МОН –

 2-е вид., доп. та випр.  – Львів: Новий Світ-2000,2007. – 439 с. 

4. Суліма Є. М., Шепєлєв М. А. Глобалістика: 



підручник/ МОН.  – Київ: Вища школа,2010. – 544 с. 

5. Україна - Європа - Світ. Гуманітарні аспекти розвитку/ Болгов 

В. В., упоряд.  – Київ,2010. – 370 с. 

 

РепозитарійНАУ: 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ГРИЩЕНКО НЕЛЯ 

                             ІВАНІВНА 

 
Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201068
0 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail:nelia.hryshchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: iwiuxt3 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680

