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ВСТУП 
 

Курс «Соціологія глобалізації ставить на меті розглянути основні теорії 
глобалізації, її визначення, ключові аспекти та фактори глобалізації, 
методологічні основи дослідження глобалізаційних процесів та їхніх проявів. 
Розкрити сутність соціологічного підходу до дослідження глобалізації.    

Запропонований курс розкриває сутність глобалізаційних процесів; 
визначає потенціал теоретичних підходів та категоріальний апарат соціології 
глобалізації, що складають методологічну основу аналізу глобалізаційних 
процесів; визначає рівні та виміри глобалізації, розкриває сутність 
антиглобалістичного руху.  Курс розраховано на студентів соціологічного 
факультету рівня «Магістр».  

Формат занять: у курсі використовуються проблемні лекції з дискусіями; 
семінарські заняття. Як підсумкова робота обов’язковим є підготовка та 
презентація дослідницького проекту з проблематики соціології глобалізації. 
Форма контролю – залік.   
 
 Заплановані результати навчання. Згідно з програмою навчання, здобувачі 
мають демонструвати такі компетентності в результаті освоєння курсу: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК9. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

 
СК1. Здатність застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції та 
теорії для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. 
СК2. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми 
українського суспільства та світової спільноти. 
СК4. Здатність до проведення самостійних досліджень, інтерпретації та 
впровадження їх результатів. 
СК5. Здатність аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних  
методів.  
СК9.Здатність використовувати класичні та сучасні концепції навчання та 
методики викладання у педагогічній діяльності. 
СК10.Здатність комунікувати результати наукових досліджень і готувати 
наукові доповіді та статті. 



 5 

СК11. Здатність збирати з різних джерел, систематизувати та узагальнювати 
соціальну інформацію. 

 
ПР1. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та 
результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і 
процесів. 
ПР2. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми 
українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення 
та наслідки.  
ПР3. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню 
методологію. 
ПР5. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та 
самокритичним у дискусіях з опонентами. 
ПР6. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. 
ПР8. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних 
досліджень відповідно до встановлених вимог. 
ПР11. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних 
формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). 
ПР12. Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну 
інформацію у професійній діяльності. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 
знати:  
- визначення специфіки та предмету соціології глобалізації; 
- категоріальний апарат соціології глобалізації 
- зміст основних етапів теоретичного осмислення глобалізації; 
- основні напрямки розвитку сучасної соціології глобалізації; 
- основні прояви глобалізаційних процесів 
- рівні та виміри  глобалізації 
 
вміти:  
- розглядати глобалізацію як нове явище сучасності; 
- застосовувати основні поняття та категорії соціології глобалізації при 

аналізі  сучасних суспільств; 
- аналізувати прояви глобалізації на макро-, мезо- та мікрорівні 
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Структура навчальної дисципліни 
Назви  

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усьо

го  
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Концептуалізація глобалізації  
Тема 1. Становлення та 
розвиток соціології 
глобалізації 

16 2 2   12 16 0,5 0,5   15 

Тема 2. Модернізація 
та глобалізація як 
соціологічні парадигми 
 

16 2 2   12 16 0,5 0,5   15 

Тема 3. Типи 
глобалізаційних теорій 
 

36 6 6   24 36 2 1   33 

Разом за розділом1 68 10 10   48 68 3 2   63 
Розділ 2. Прояви глобалізації 

Тема 4. Економічна та 
політична глобалізація  

12 1 1   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 5. Культурна 
глобалізація.  Наука й 
освіта в умовах 
глобалізації 

12 1 1   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 6. Сім’я та 
індивід в умовах 
глобалізації. 
Глобалізація та 
споживання 

11 1 1   9 17     17 

Тема 7. СМІ та 
глобалізація 

11 1 1   9 10,5 0,5    10 

Тема 8. Глобалізація та 
тероризм 

14 2 2   10 10,5 0,5    10 

 
Разом за розділом 2 

 
60 

 
6 

 
6 

   
48 

 
60 

 
2 

 
1 

   
57 

Розділ 3. Антиглобалізм та альтернативні  проекти глобалізації 
Тема 9. Антиглобалізм 
як соцільний рух та 
ідеологія  

11 1 1   9 9 0,5 0,5   8 

Тема 10. Феномен 
альтерглобалізму: 
альтернативні проекти 
глобалізації 

11 1 1   9 9 0,5 0,5   8 

 
Разом за розділом 3 

 
22 

 
2 

 
2 

   
18 

 
18 

 
1 

 
1 

   
16 

 
Усього годин 

 
150 

 
18 

 
18 

   
114 

 
150 

 
6 

 
4 

   
140 
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4. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Розділ 1. Концептуалізація глобалізації Денна 
форма 

Дистан- 
ційна 
форма 

1 Основні категорії та етапи розвитку соціології 
глобалізації. Специфіка та предмет соціології 
глобалізації 

1. Основні категорії соціології глобалізації 
2. Предмет соціології глобалізації 
3. Специфіка соціології глобалізації 
4. Рівні та виміри глобалізації 

2 0,5 

2 Модернізація та глобалізація як соціологічні 
парадигми 

1. Культурно-історичні прообрази  глобалізації 
і передумови її розгортання.  

2. Загальна характеристика теорій конвергенції, 
модернізації та індустріального суспільства. 

3. Поняття модернізації. Культура модерніті та 
її основні цінності.  

4. Змістовне ядро модерніті. Модернізація у 
змістовному та формальному сенсі.  

5. Загальна характеристика теорій глобалізації. 
 

2 0,5 

3 Типи глобалізаціїних теорі  
С-системна теорія Валлерстайна.  
Теорії глобальної системи. Роботи Гидденса та 
Склера 
Теорії глобальної соціальності.Роботи Р. 
Робертсона, У. Бека, Г. Тернборна. 
Теорії детериторіалізації. Роботи А. Аппадураи, М. 
Уотесра. 
Пост-глобалізація та дискурс віртуалізаці. Роботи 
Й. Бартельсона, Д. Иванова 

6 1 

Розділ 2. Прояви глобалізації 
4 Економічна та політична глобалізація 

1. Феномен  економічної глобалізації  у 
площині соціологічного аналізу.  

2. Економічна глобалізація і модернізація. 

1 0,5 
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3. Соціальні наслідки  економічної глобалізації.  
4. Соціологія глобального менеджменту 
5. Соціологічний вимір   політичної 

глобалізації.  
6. Постнаціональна політика та 

інституціональні зміни у світовій політиці.  
7. Нові соціальні рухи і формування 

транснаціонального громадянського 
суспільства.  

8. Поняття глобального громадянства. 
5 Культурна глобалізація. Наука та освіта в умовах 

глобалізації  
1. Прояви та тенденції культурної глобалізації.  
2. Передумови становлення і тенденції 

розгортання культурної глобалізації.  
3. Культурна ідентичність у добу глобалізації. 
4.  Постматеріальні цінності.  
5. Поняття мультикультуралізму. 
6. Релігії та глобальна етика 
7. Культурна структура світового суспільства 

та культурні стилі його акторів 
8. Світове суспільство як суспільство знань. 

Глобалізація науки.  
9. Дифузна модель глобалізації науки. Модель 

взаємодії.  
10. Поняття глобальної інтелектуальної еліти. 
11. Глобалізація освіти. Освічені люди як 

головний ресурс суспільства знань.  
12. Правова основа глобалізації освіти.  
13. Болонський процес як приклад 

глобалізаційних тенденцій у сфері освіти.  

1 0,5 

6 Сім’я та індивід в умовах глобалізації 
1. Вплив глобалізації на сім’ю і родинні 

відносини.  
2. Трансформація європейської моделі 

сімейного життя.  
3. Репродуктивність та статеві стосунки.  
4. Традиційна сім’я і сім’я рефлексивного 

модерну. Роздільні («шпагатні») сім’ї. 
Інтеркультурний шлюб. Одностатеві шлюби.  

1  
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5. Індивід у глобалізованих і глокалізованих  
контекстах.  

6. Проблема ідентичності в умовах глобалізації.  
Глобалізація та споживання 

1. Глобалізація та моделі споживання.  
2. Пост-модерністській вимір конс’юмерізму та 

його американські варіанти  
3. Концепція Бодріяра «споживацького 

екстазу» та «екстаз-системи». Карнавалізація 
суспільства та концепція утіхи 
(задоволення).  

4. Глобалізація та «дискурс харчування». 
Індустрія харчування та ресторанний бізнес. 

5. Віртуальний світ споживання.   
9 СМІ та глобалізація 

1. Три основних підходи у вивченні СМІ та 
глобалізації.  

2. Теорія МакЛюєна.  
3. Теорія М. Кастельса. Поняття мережевого 

успільства. 

1  

8 Глобалізація та тероризм 
1. Поняття тероризму. 
2. Основні умови появи міжнародного 

тероризму. Суб’єкти міжнародного 
тероризму.  

3. Структурування терористичних груп і 
структура особистості сучасного терориста.  

4. Старі та нові форми тероризму. 
Комерціоналізація тероризму. Перспективи 
боротьби з тероризмом. 

2 1 

 Розділ 3. Антиглобалізм та альтернативні   
проекти глобалізації 

  

9 Антиглобалізм як соцільний рух та ідеологія  
1. Поняття антиглобалізаційного руху та 

антиглобалізму.  
2. Причини антиглобалістських виступів.  

Стихійні та керовані антиглобалістські 
виступи.  

3. Основні принципи антиглобалістського руху.  
4. Антиглобалізм як ідеологія 

1 0,5 
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10 Феномен альтерглобалізму: альтернативні проекти 
глобалізації 

1. Парадокси та принципи 
антиглобалізаційного руху.  

2. Протиріччя антиглобалізаційного руху.  
3. Гуманізація глобалізація через 

альтерглобалізацію.  
4. Поняття альтернативних проектів 

глобалізації.   
 

1 0,5 

 Разом 18 4 
Метою семінарських занять є представлення студентами тих 

теоретичних знань, які були отримані ними під час лекцій, а також у 
результаті самостійного засвоєння рекомендованої літератури; поглиблення 
розуміння глобалізаційних процесів,  шляхом вивчення теоретичних 
концепцій  та аналізу емпіричних даних щодо проявив глобалізації у різних 
сферах  або власних емпіричних розвідок з проблематики навчальної 
дисципліни. 

Для підготовки до семінару студенти отримують перелік питань для 
обговорення та відповідний список літератури. 

В рамках семінарів студентам пропонуються різні форми роботи: 
групові дискусії із зазначених у переліку питань; робота в малих групах; 
організація «круглого столу» на обрану студентами тематику; презентації, 
присвячені висвітленню того чи іншого теоретичного або емпіричного 
матеріалу з вивчення глобалізаційних процесів.  

 
5. Завдання для самостійної роботи 

Метою самостійної роботи студентів є опрацювання тих теоретичних 
знань, які були отримані ними під час лекційних занять, а також завдяки 
самостійному засвоєнню рекомендованої літератури та додаткових наукових 
джерел, самостійно знайдених студентами; більш глибокий аналіз 
глобалізаційних процесів та антиглобалізаційних рухів; підготовка студентів 
до виконання контрольних робіт, індивідуальних підсумкових проєктів, 
написання есе.  

Кожна тема навчального курсу вимагає від студентів відповідної 
самостійної роботи, яка включає в себе: ознайомлення з рекомендованою 
літературою, а також створення власного рідера з соціології глобалізації, що 
доповнює запропонований перелік літературних джерел; роботу з 
емпіричними масивами даних; саморефлексію; підготовку контрольних робіт, 
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передбачених навчальним планом, а також підготовку до залікової письмової 
роботи. 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Підготовка до семінарських занять 18 8 
2. Підготовка до письмової контрольної роботи, що 

передбачено навчальним планом 
10 20 

3. Підготовка підсумкового завдання 26 30 
4. Робота з науковими джерелами  30 42 
5. Підготовка до письмової залікової роботи 30 40 
 Разом  114 140 
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ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ 
 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
 

Тема 1.  Становлення та розвиток соціології глобалізації  
Основні категорії соціології глобалізації. Глобалізація, глобальність, 

глобалізм. Глобальність як буттєва визначеність глобалізації (соціальна 
статика) і глобалізації як процес (соціальна динаміка). Глобалізм як ідеологія 
панування світового ринку та складова ідеології неолібералізму. 

Глобалізація як  об’єктивна реальність  сучасного життя. Становлення і 
розбудова предмету соціології глобалізації. Глобалістика як галузь наукового 
знання. Міждисциплінарні можливості дослідження глобалізації. Особливості 
соціологічного підходу по вивчення та аналізу глобалізаційних процесів. 
Основні етапи теоретичного осмислення глобалізації.  

Предмет соціології глобалізації. Основні питання соціології 
глобалізації: агенти інтереси та розподіл  сил та владних ресурсів, які стоять 
за процесами глобалізації; соціальна нерівність і соціальна диференціацію, 
обумовлені процесами глобалізації; вплив глобалізації на суспільство і на 
спосіб життя індивідів, на моделі життєтворчості; людство як глобальна 
спільнота і можливості конституювання світового суспільства; культурні 
практики, що  трансформуються і набувають нових рис внаслідок глобалізації 
(засоби масової комунікації, мода, туризм,  дозвілля, виховання тощо); 
структурні зміни у суспільствах, обумовлені глобалізацією; можливість 
соціального пізнання  тенденцій глобалізації (глобальні проблеми сучасності, 
проблеми їх ідентифікації, їх взаємозв’язок, глобальне прогнозування).  

Рівні та виміри глобалізації. Глобальні проблеми сучасності. 
 

 
Тема 2 . Модернізація та глобалізація як соціологічні парадигми  

Культурно-історичні прообрази  глобалізації і передумови її розгортання. 
Модернізація та глобалізація як соціологічні парадигми. Теорії глобалізації як 
історичні «нащадки» теорій конвергенції, модернізації та індустріального 
суспільства. Загальна характеристика теорій конвергенції, модернізації та 
індустріального суспільства. 

Поняття модернізації. Культура модерніті та її основні цінності. 
Змістовне ядро модерніті. Модернізація у змістовному та формальному сенсі. 
Судьби модернізації в незахідних суспільствах. «Ешелони» модернізації. 

Загальна характеристика теорій глобалізації. Дихотомія «локальне-
глобальне» як загальна основа усіх теорій глобалізації. Просторове 
визначення процесів глобалізації. 
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Тема 3. Типи глобалізаціїних теорій  
Типологія глобалізаційних теорій.  
Дискурс світової системи як концептуалізація суспільних змін, що 

відбуваються у системі економічних та політичних відносин між 
національними державами. Світ-системна теорія І. Валлерстайна. 
Суспільства, що утворюють групи центру, периферії та полупериферії.  
Аналіз суспільних змін як перехід капіталістичної світ-системи у фазу кризи.  

Теорії глобальної системи: теорія Е. Гідденса та Л. Склера. Теорія Е. 
Гідденса: чотири інституційні виміри глобалізації (світова капіталістична 
економіка, система національних держав, світовий воєнний порядок, 
міжнародний розподіл праці). Теорія Л. Склера: формування системи 
транснаціональних практик, що існують на трьох інституційних рівнях 
(політичному, економічному, ідеолого-культурному). Загальна 
характеристика теорій глобальної системи. Глобалізація як серія аналогічних, 
однопорядкових тенденцій у різноманітних інституційних сферах. 

Теорії глобальної соціальності: концепції Р. Робертсона, У. Бека, Г. 
Тернборна. Концепція Р. Робертсона: поняття глобальної інституціоналізації 
життєвого світу; локалізація глобальності; поняття «глокалізації». Концепція 
У. Бека: поняття «транснаціональний соціальний простір»; прояви 
глобалізації у політичній, економічній та культурній сферах; модель 
світового суспільства ризику. Три види глобальних небезпек. Концепція Г. 
Терн борна: множинність та багатомірність глобалізаційних процесів; шість 
глобалізаційних хвиль в історії людства; модель глобальної соціальності, що 
концептуалізує зміни на двох рівнях (макро- та мікросоціальному) та у двох 
напрямах (глобалізація та локалізація). Загальна характеристика теорій 
загальна характеристика. 

Теорії детериторіалізації соціального: концепція А. Аппадураи, М. 
Уотесра. Концепція А. Аппадураи: глобалізація як детериторіалізації, тобто 
втрата прив’язки соціальних процесів до будь-якої території; п’ять 
культурно-символічних просторів-потоків (технопростір, фінансовий простір, 
медіапростір, ідеопростір). Концепція М. Уотесра: глобалізація як 
детериторіалізації, що обумовлено експансією символічних обмінів; три типи 
обмінів (економічний, політичний, символічний). Глобалізація як процес, що 
визначається перевагою культури над політикою та економікою. Культура як 
найбільше глобалізована сфера.П’ять вимірів культури (сакро-прстір, Етно-
простір, економо-простір, медіа-простір, дозвілля-простір). Загальна 
характеристика теорій детериторіалізації соціального. 

Глобалізація-цивілізація-революція: концепція Й. Бартельсона. 
Перспективи глобалізації, пост-глобалізація, дискурс віртуалізації.   
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РОЗДІЛ 2. ПРОЯВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
 

Тема 4. Економічна та політична глобалізація  
Феномен  економічної глобалізації  у площині соціологічного аналізу. 

Економічна глобалізація і модернізація. Економічна глобалізація як 
становлення фундаменту  світового суспільства. Соціальні наслідки  
економічної глобалізації. Соціологія глобального менеджменту. 

Соціологічний вимір   політичної глобалізації. Демократизація  як 
політична модернізація. Постнаціональна політика та інституціональні зміни 
у світовій політиці. ЄС у проблемному полі соціології глобалізації. Право за 
умов глобалізації. Нові соціальні рухи і формування транснаціонального 
громадянського суспільства. Поняття глобального громадянства. 

 
 

Тема 5. Культурна глобалізація. Наука та освіта в у мовах 
глобалізації  

Поняття цивілізації. Основні положення теорії цивілізаційного процесу 
Н. Еліаса.  

Прояви та тенденції культурної глобалізації. Передумови становлення і 
тенденції розгортання культурної глобалізації. Культурна ідентичність у добу 
глобалізації. Організаційні параметри культурної глобалізації та її функції. 
Глобальна лінгвістична система. Постматеріальні цінності. Наднаціональні 
організації та інституції 

Поняття мультикультуралізму. Інтеркультурний діалог як основа 
конституювання мультикультурного суспільства: співіснування і взаємодія 
культур у добу глобалізації. Релігії та глобальна етика. Культурна структура 
світового суспільства та культурні стилі його акторів 

Наука і освіта за умов глобалізації. Світове суспільство як суспільство 
знань. Глобалізація науки. Дифузна модель глобалізації науки. Модель 
взаємодії. Поняття глобальної інтелектуальної еліти. 

Глобалізація освіти. Освічені люди як головний ресурс суспільства 
знань. Правова основа глобалізації освіти. Болонський процес як приклад 
глобалізаційних тенденцій у сфері освіти.  
 

Тема 6. Сім’я та індивід в умовах глобалізації. Глобалізація та 
споживання  

Глобалізація і соціокультурні зміни  на мікрорівні суспільного життя. Зміни у 
світі праці.  

Вплив глобалізації на сім’ю і родинні відносини. Трансформація 
європейської моделі сімейного життя. Репродуктивність та статеві стосунки. 
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Традиційна сім’я і сім’я рефлексивного модерну. Роздільні («шпагатні») сім’ї. 
Інтеркультурний шлюб. Одностатеві шлюби.  

Індивід в умовах глобалізації. Практика повсякденного 
космополітизму. Життєтворчість в умовах глобалізації. Людина  у 
глобалізованих і глокалізованих  контекстах. Проблема ідентичності в умовах 
глобалізації.  

Глобалізація та моделі споживання. Пост-модерністській вимір 
конс’юмерізму та його американські варіанти (ресторані швидкого 
обслуговування, кредитні картки, торгові центри). Концепція Бодріяра 
«споживацького екстазу» та «екстаз-системи». Карнавалізація суспільства та 
концепція утіхи (задоволення).  

Глобалізація та «дискурс харчування». Індустрія харчування та 
ресторанний бізнес. 

Віртуальний світ споживання.   
 

 
Тема 7. СМІ та глобалізація  

Телекомунікації, інтернет-комунікація як види глобальної комунікації.  
Три основних підходи у вивченні СМІ та глобалізації: девелопменталізм, 

культурний імперіалізм,  інформаційне суспільство. Теорія МакЛюєна. Теорія 
М. Кастельса. Поняття мережевого суспільства. 
 

 
Тема 8. Глобалізація та тероризм  

Воєнна глобалізація, її прояви та соціальні наслідки. Глобальна 
динаміка озброєння. Глобалізація організованого насилля. Торгівля зброєю та 
її наслідки. Глобалізація воєнної науки у добу глобалізації. Види війн у 
постнаціональну добу. Міфологізація глобальних війн 

Глобалізація тероризму. Поняття тероризму як  практики 
протиправного застосування озброєного насилля з метою  нав’язування 
суспільству або світу  волі тих чи інших  соціальних, етнічних або політичних 
груп. Основні умови появи міжнародного тероризму. Суб’єкти міжнародного 
тероризму. Відмінність тероризму від воєнних акцій. Структурування 
терористичних груп і структура особистості сучасного терориста. Старі та 
нові форми тероризму. Комерціоналізація тероризму. Перспективи боротьби з 
тероризмом. 

Мир  у добу глобалізації.  
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РОЗДІЛ 3. АНТИГЛОБАЛІЗМ ТА  
АЛЬТЕРНАТИВНІ  ПРОЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 
Тема 12. Антиглобалізм як соцільний рух та ідеологія  
Поняття антиглобалізаційного руху та антиглобалізму. Причини 

антиглобалістських виступів.  Стихійні та керовані антиглобалістські 
виступи. Основні принципи антиглобалістського руху. Антиглобалізм як 
ідеологія 

 
 

Тема 13. Феномен альтерглобалізму: альтернативні проекти глобалізації  
Парадокси та принципи антиглобалізаційного руху. Протиріччя 

антиглобалізаційного руху.  
Гуманізація глобалізація через альтерглобалізацію. Поняття 

альтернативних проектів глобалізації.   
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
 

РОЗДІЛ 1. Концептуалізація глобалізації 
 

Тема: Основні категорії та етапи розвитку соціології глобалізації. 
Специфіка та предмет соціології глобалізації (2г.) 

 
1. Основні категорії соціології глобалізації 
2. Предмет соціології глобалізації 
3. Специфіка соціології глобалізації 
4. Рівні та виміри глобалізації 

 
Література 

Соціологія глобалізації. Навчальний посібник. За ред. Култаєвої М.Д..- 
Харків: ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2007 
Култыгин В.П. Клементьев Д.С. Глобализация социальных процессов  в 
Европе: социологическое измерение. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 180 с. 
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 

 
 

Тема: Модернізація та глобалізація як соціологічні парадигми (2г.) 
6. Культурно-історичні прообрази  глобалізації і передумови її 

розгортання.  
7. Загальна характеристика теорій конвергенції, модернізації та 

індустріального суспільства. 
8. Поняття модернізації. Культура модерніті та її основні цінності.  
9. Змістовне ядро модерніті. Модернізація у змістовному та формальному 

сенсі.  
10. Загальна характеристика теорій глобалізації. 

 
Література 

Соціологія глобалізації. Навчальний посібник. За ред. Култаєвої М.Д..- 
Харків: ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2007 
Култыгин В.П. Клементьев Д.С. Глобализация социальных процессов  в 
Европе: социологическое измерение. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 180 с. 
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
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Тема: Типи глобалізаціїних теорій (6г)   
 
Світ-системна теорія Валлерстайна 

 
• Загальна характеристика світ-системної теорії 
• Опрацювання роботи И. Валлерстайна «Миро-системный анализ»  
• дискусія щодо основних ідей світ-системної теорії та роботи И. 

Валлерстайна 
 
 
Література 
Базовий текст  
Валлерстайн И. Миро-системный аналіз (матеріали Reader) 
 
Допоміжна література:  
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
 
 
 
Теорії глобальної системи 

 
• Загальна характеристика теорій глобальної системи 
• Опрацювання роботи Гидденса Е. «Ускользающий мир» (матеріали 

Reader)  
• Загальна характеристика теоретичного підходу М. Склера  
• дискусія щодо основних ідей теорій глобальної системи 

 
 
Література 
Базовий текст  
Гидденс Е. Ускользающий мир (матеріали Reader)  
 
Допоміжна література:  
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
 

 
Теорії  глобальної соціальності 
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• Загальна характеристика теорій глобальної соціальності 
• Опрацювання роботи У.Бека «Космополитическое общество и его 

враги» (матеріали Reader)  
• Опрацювання роботи G. Thernborn “Globalization: Dimensions, historical 

waves, regional effects, normative governance” (матеріали Reader 
• Загальна характеристика теоретичного підходу Р. Робертсона 
• дискусія щодо основних ідей теорій глобальної соціальності 

 
 
Література 
Базовий текст  
У.Бек. Космополитическое общество и его враги (матеріали Reader)  
G. Thernborn. Globalization: Dimensions, historical waves, regional effects, 
normative governance (матеріали Reader) 
  
Допоміжна література:  
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
 
 
Теорії детериторіалізації 
 

• Загальна характеристика теорій детериторіалізації 
• Опрацювання роботи А. Аппадураи «Grassroots Globalization and the 

Research Imagination» (матеріали Reader)  
• Загальна характеристика теоретичного підходу М. Уотесра 
• дискусія щодо основних ідей теорій детериторіалізації  
 
Література 

Базовий текст  
Аппадураи. Grassroots Globalization and the Research Imagination (матеріали 
Reader)   
Допоміжна література:  
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
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 Пост-глобалізація та дискурс віртуалізації 
 

• Глобалізація-цивілізація-революція: концепція Й. Бартельсона. 
Опрацювання роботи Бартельсона  «Три концепции глобализации» 
(матеріали Reader)   

• Перспективи глобалізації, пост-глобалізація, дискурс віртуалізації 
 

Базовий текст  
Бартельсон Й.  «Три концепции глобализации» (матеріали Reader)   
 
Допоміжна література:  
Д.В. Иванов. Эволюция концепции глобализации. Матеріали Rider з курсу 
«Соціологія глобалізації 
 

 
РОЗДІЛ 2-3 

 
Загальні зауваження до розділу 2 і 3 

 
Семінарські заняття за другим і третім модулями передбачають презентацію 
студентами підсумкових дослідницьких проектів з курсу «Соціологія 
глобалізації».  
  Після прослуховування лекцій з перших трьох тем студенти мають 
обрати тему свого дослідницького проекту та узгодити її із викладачем 
(дослідницький проект можна виконувати як самостійно, так і в парах). 
Протягом другого та третього навчального місяців студенти одночасно із 
вивченням теоретичного матеріалу та ознайомленням із результатами 
емпіричних досліджень, працюють над реалізацією свого дослідницького 
проекту, якій мають представити в останній місяць вивчення курсу 
«Соціологія глобалізації».  

 
Загальні вимоги до виконання підсумкового дослідницького проекту. 

Кожна робота (об’ємом 10-12 стор. через 1,5 інтервал) має:  
• містити 1-2 тези, аргументи, обґрунтування методів дослідження; 
• базуватись не менш ніж на 2 роботах дослідників, які працюють у 

цьому напрямку; 
• аналізувати невеликій обсяг емпіричного матеріалу, що зібрано 

студентами самостійно.   
Незалежно від того, яку саме тему було обрано, кожний дослідницький 
проект також має відбивати такі аспекти: 
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- визначення специфіки та предмету соціології глобалізації; 
- категоріальний апарат соціології глобалізації 
- зміст основних етапів теоретичного осмислення глобалізації; 
- основні напрямки розвитку сучасної соціології глобалізації; 
- основні прояви глобалізаційних процесів 
- рівні та виміри  глобалізації 

Реалізацією дослідницького проекту студенти мають продемонструвати, що 
вони вмиють:  

- розглядати глобалізацію як нове явище сучасності; 
- застосовувати основні поняття та категорії соціології глобалізації при 

аналізі  сучасних суспільств; 
- аналізувати прояви глобалізації на макро-, мезо- та мікрорівні 

 
Далі у розділах 2 і 3 наведено перелік «проблемних полів», у межах 

яких студенти мають сформулювати та обґрунтувати тему свого 
дослідницького проекту (творчій підхід та вміння знайти дослідницький 
фокус там, де «інші його не помічають», всіляко підтримується та 
винагороджується у виді додаткових балів при оцінювані проекту). Бажано 
обирати таку тематику дослідницьких проектів, що може корелюватись із 
темою магістерської/дипломної роботи студента. 

Зверніть увагу на те,   що під час підготовки дослідницького проекту 
варто звернути увагу та осмислити питання, що є істотними для певного 
проблемного поля. Нижче наводяться саме такі питання.   
 

 
РОЗДІЛ 2. Прояви глобалізації 

 
Проблемне поле: «Економічна глобалізація» 

• Феномен  економічної глобалізації  у площині соціологічного аналізу.  
• Економічна глобалізація і модернізація. 
• Соціальні наслідки  економічної глобалізації.  
• Соціологія глобального менеджменту 

 
Проблемне поле: «Політична глобалізація» 

• Соціологічний вимір   політичної глобалізації.  
• Постнаціональна політика та інституціональні зміни у світовій 

політиці.  
• Нові соціальні рухи і формування транснаціонального громадянського 

суспільства.  
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• Поняття глобального громадянства. 
 
 

Проблемне поле: «Культурна глобалізація» 
• Прояви та тенденції культурної глобалізації.  
• Передумови становлення і тенденції розгортання культурної 

глобалізації.  
• Культурна ідентичність у добу глобалізації. 
• Постматеріальні цінності.  
• Поняття мультикультуралізму. 
• Релігії та глобальна етика 
• Культурна структура світового суспільства та культурні стилі його 

акторів 
 

 
Проблемне поле: «Наука й освіта та глобалізація» 

• Світове суспільство як суспільство знань. Глобалізація науки.  
• Дифузна модель глобалізації науки. Модель взаємодії.  
• Поняття глобальної інтелектуальної еліти. 
• Глобалізація освіти. Освічені люди як головний ресурс суспільства 

знань.  
• Правова основа глобалізації освіти.  
• Болонський процес як приклад глобалізаційних тенденцій у сфері 

освіти.  
 
 

Проблемне поле: «Сім’я та індивід в умовах глобалізації» 
• Вплив глобалізації на сім’ю і родинні відносини.  
• Трансформація європейської моделі сімейного життя.  
• Репродуктивність та статеві стосунки.  
• Традиційна сім’я і сім’я рефлексивного модерну. Роздільні 

(«шпагатні») сім’ї. Інтеркультурний шлюб. Одностатеві шлюби.  
• Індивід в умовах глобалізації.  
• Людина  у глобалізованих і глокалізованих  контекстах.  
• Проблема ідентичності в умовах глобалізації.  

 
 

Проблемне поле: «Глобалізація та споживання» 
• Глобалізація та моделі споживання.  
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• Пост-модерністській вимір конс’юмерізму та його американські 
варіанти  

• Концепція Бодріяра «споживацького екстазу» та «екстаз-системи». 
Карнавалізація суспільства та концепція утіхи (задоволення).  

• Глобалізація та «дискурс харчування». Індустрія харчування та 
ресторанний бізнес. 

• Віртуальний світ споживання.   
 

Проблемне поле: «СМІ та глобалізація» 
• Три основних підходи у вивченні СМІ та глобалізації.  
• Теорія МакЛюєна.  
• Теорія М. Кастельса. Поняття мережевого суспільства. 

 
 
 
 

Проблемне поле: «Глобалізація та тероризм» 
• Поняття тероризму. 
• Основні умови появи міжнародного тероризму. Суб’єкти міжнародного 

тероризму.  
• Структурування терористичних груп і структура особистості сучасного 

терориста.  
• Старі та нові форми тероризму. Комерціоналізація тероризму. 

Перспективи боротьби з тероризмом 
 
 

РОЗДІЛ 3. Антиглобалізм та альтернативні проекти глобалізації 
 

Проблемне поле: «Антиглобалізм як соцільний рух та ідеологія» 
• Поняття антиглобалізаційного руху та антиглобалізму.  
• Причини антиглобалістських виступів.  Стихійні та керовані 

антиглобалістські виступи.  
• Основні принципи антиглобалістського руху.  
• Антиглобалізм як ідеологія 

 
 

Проблемне поле: «Феномен альтерглобалізму:  
альтернативні проекти глобалізації» 

• Парадокси та принципи антиглобалізаційного руху.  
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• Протиріччя антиглобалізаційного руху.  
• Гуманізація глобалізація через альтерглобалізацію.  
• Поняття альтернативних проектів глобалізації.   
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ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ  
ДЛЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА  

САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ  
КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

 
Тема 1.  Становлення та розвиток соціології глобалізації  

1. Чим відрізняються глобалізація, глобальність, глобалізм? 
2. Чи є глобалізація об’єктивним процесом? В якому сенсі? Аргументи яких 

дослідників Ви можете навести? 
3. Які основні агенти задіяні в процесах глобалізації та які інтереси вони при 

цьому переслідують? 
4. Як би Ви описали розподіл сил та ресурсів у процесах глобалізації? 
5. Як в узагальненому вигляді описуються процеси диференціації під впливом 

глобальних сил та інтересів? 
6. Які структурні зміни у суспільствах, обумовлені глобалізацією, Ви можете 

перелічити?  
7. Які є рівні та виміри глобалізації? Чи є ця типологія вичерпною? 
8. Які основні глобальні проблеми сучасності виділяють дослідники? Чому 

саме їх? 
 

Тема 2 . Модернізація та глобалізація як соціологічні парадигми  
1. Які є культурно-історичні прообрази  глобалізації? Як би Ви описали 

співвідношення між попередніми проектами глобалізації? 
2. Які передумови розгортання глобалізації Ви вважаєте найважливішими? 

Чому? 
3. Чи вважаєте Ви процеси конвергенції, модернізації та становлення 

індустріального суспільства глобалізацією, передглобалізацією чи взагалі 
такими, що не мають відношення до глобалізації? Чому? 

4. Які особливості пізнього капіталізму примушують вважати його 
передумовою та простором розгортання сучасної глобалізації? Як 
співвідносяться пізній капіталізм та модернізація? Чому їх можна вважати 
ідеологемами?  

5. Які Ви знаєте основні цінності модерніті? Чому їхнє врахування є 
значущим для дослідження глобалізації? 

6. Як Ви розумієте дихотомічну пару категорій «локальне-глобальне»? Які 
евристичні переваги ми отримуємо від їхнього використання? 

 
Тема 3. Типи глобалізаціїних теорій  

1. Які основні типи глобалізаційних теорій Ви знаєте? Наведіть приклади 
теорій до кожного типу. 
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2. Що таке апологетичні теорії глобалізації? Чому вони апологетичні? 
3. Що таке критичні теорії глобалізації? В чому полягає їхня критика? 
4. Що таке реіфікуючі теорії глобалізації? Чим небезпечні натуралізація та 

реіфікація у дослідженні глобальних процесів? 
5. В чому полягають основні тези теорії глобальної системи? 
6. Які евристичні переваги теорії глобальної соціальності Ви можете 

виділити? 
7. Які теоретичні виклики перед соціологією ставить теорія 

детериторіалізації соціального? Які слабкості цієї теорії Ви можете 
виділити?  

 
 

Тема 4. Економічна та політична глобалізація  
1. Які основні виміри економічної глобалізації Ви знаєте? 
2. Як узгоджується економічна глобалізація та неоколоніальні процеси в 

сучасному світі? 
3. Які основні соціальні наслідки  економічної глобалізації відомі? Поясніть 

це на прикладі таких феноменів, як зайнятість, праця, професійність, 
фриланс та аутсорс.  

4. Які можливості в дослідженні економічної глобалізації нам пропонує світ-
системна теорія? 

5. Які основні аргументи на виправдання глобалізації висуває Дж. Бхагваті? 
Як Ви їх оцінюєте? 

6. Які евристичні пропозиції дають нам теоретики потоків та мереж? Які їх 
переваги та недоліки? 
 

7. Які основні виміри політичної глобалізації Ви можете назвати? 
8. Яку роль грає дискурс демократії та демократизації в політичних аспектах 

глобалізації? 
9. Що таке постнаціональна політика та які інституціональні зміни у світовій 

політиці вона з собою несе? 
10. Які основні трансформації відбуваються у сфері права за умов глобалізації? 
11. Які «опоненти» є у «влади» в епоху глобалізації за Ульрихом Беком? 
12. Чи реальним є неоколоніалізм? Які є аргументи за та проти?  
13. Чи може бути глобальне громадянство? Чи можуть бути «ідентичності без 

ідентитетів» та «ідентичності без груп»? 
14. З якими основними проблемами стикається держава в умовах глобалізації?  

 
Тема 5. Культурна глобалізація. Наука й освіта  в умовах глобалізації 
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1. Які основні прояви та тенденції культурної глобалізації Ви можете 
назвати? 

2. Які зрушення відбуваються у сфері культурних ідентичностей у добу 
глобалізації? 

3. Які організаційні параметри культурної глобалізації Ви можете назвати? 
4. Що таке постматеріальні цінності? Наскільки релевантна ця концепція?  
5. Що таке культурні фаст-фуди, культурні супермаркети та культурні 

індустрії? Які їх перспективи у ХХІ столітті? 
6. Що таке мультикультуралізм? Чи дійсно інтеркультурний діалог має 

перспективи в новому світі нових релігій, сект, ідентичностей та 
тоталітаризмі?  

7. Чи можлива глобальна етика в секулярну епоху? У якому вигляді, якщо 
так? Чому, якщо ні?  

8. Які основні процеси у сфері науки та освіти за умов глобалізації 
відбуваються? 

9. Чи синонімічні суспільство знань та світове суспільство? 
10. Які ефекти несе з собою глобалізація науки? 
11. Що таке дифузна модель глобалізації науки? 
12. Чи вибудовується «світ-системна» картина наукового та освітнього 

простору?  
13. Чому все частіше говорять про науку та освіту як про ринок та як 

глобальну торгову організацію? 
14. Які антропологічні та соціологічна наслідки концептуалізації освічених 

людей як ресурсу суспільства знань?  
15. Проаналізуйте Болонський процес як приклад глобалізаційних тенденцій у 

сфері освіти: pro et contra.  
 

 
Тема 6. Життєвий світ, сім’я, індивід: інтервенція чи конвергенція? 

Споживання в глобальному світі  
 

1. Які основні зміни у мікровимірах відбулися під впливом глобалізації? 
2. Чи змінився статус та феноменальність праці в глобальних умовах? В 

чому це проявилося? 
3. Які зрушення відбулися у сфері родини та шлюбу під впливом 

глобалізації?  
4. Що таке роздільні («шпагатні») сім’ї? Які особливості глобалізації 

ілюструються цим прикладом? 
5. Чому коммодифікація вільного часу є прикладом становлення індустрій 

культури? Чому Хабермас називає це «інтервенцією»? 
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6. Як змінюються повсякденні практики індивідів в епоху глобалізації? 
 

7. Чому глобальне суспільство іноді називають суспільством 
глобалізованого споживання? Чому ця характеристика є ессенціальною? 

8. Чому можна розглядати глобалізацію як екстенсифікацію прибутку, а 
споживання – як інтенсифікацію? Як Ви розумієте цю тезу? 

9. Наведіть приклади глобальних брендів та їхньої взаємодії одне з одним, а 
також з локальними брендами. Які нові нерівності та диференціації Ви тут 
вбачаєте? 

10. Як постмодерністські теорії на прикладі М. Фуко та Ж. Бодрийяра 
поясняють становлення глобалізації в глобальному світі? Що до цього 
може додати теорія Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі? Як Ви розумієте 
карнавалізацію суспільства в цьому світлі? Як це поєднується з 
індустріальною макдональдизацією споживання? 

11. Як Ви розумієте різницю між споживанням та споживацтвом (за де 
Граафом, Ванном та Нейлором)? Як це проявляється на прикладі 
харчування? 
 
 

Тема 7. СМІ та глобалізація   
1. Які основні комунікаційні передумови глобалізації Ви можете назвати? 
2. Чим відрізняються технічні передумови від соціальних?  
3. Інфоколоніалізм (за Е. Галумовим) чи хабермасівська «ідеальна 

комунікативна ситуація»? Наведіть приклади та аргументи. 
4. Чи може «глобальне село» обмежитись тільки серіалами, кліпами, мемами 

у самоконституюванні? Наведіть аргументи. 
5. Чим відрізняються основні підходи у вивченні ЗМІ та глобалізації?  
6. Які основні тези девелопменталізму у дослідженні глобальних ЗМІ Вам 

відомі?  
7. Які основні аргументи наводить культурний імперіалізм? Оцініть їх. 

 
Тема 8. Глобалізація та тероризм  

1. Яку роль грає воєнна сила в умовах глобального світу? Які 
трансформації відбулися у цьому вимірі за останні півстоліття? 

2. Які взаємовідносини між (виробництвом) зброї та суверенітетом? 
3. Що таке ринок насильства та чому він виникає саме у глобальних 

системах? 
4. Чим відрізняється організоване насильство від молекулярного? 
5. Які Вам відомі види війн у глобальному світі? Як би Ви описали 

основні відмінності та особливості цих видів?  
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6. Що тягне з собою глобалізація тероризму? Які небезпеки та нові 
феномени виникають з цим?  

7. Які Вам відомі основні умови появи міжнародного тероризму?  
8. Які етапи тероризм пройшов у своїй еволюції? 
9. Чому ми можемо говорити про комерціалізацію тероризму та 

комодифікацію насильства? 
 
 

Тема 9-10. Антиглобалізм та альтерглобалізм: рухи, ідеології, практики, 
проекти  

1. Що таке антиглобалізм та як він співвідноситься з антиглобалізаціним 
рухом?  

2. Які основні причини виникнення та розвитку антиглобалізму Ви можете 
виділити?  

3. Які є основні принципи антиглобалістського руху? 
4. Які основні антиглобалістські рухи відомі? Які основні практики цих рухів 

Ви знаєте?  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів 
поточного та підсумкового контролю. Кожна окрема тема курсу передбачає 
використання різних видів роботи: самостійну роботу, виступи на 
семінарських заняттях, участь у дискусіях, написання письмових 
контрольних робіт; виконання тестових завдань, написання есе, підготовка 
підсумкових робіт у вигляді дослідження  

 
Вимоги до робіт: 

 
У всіх роботах з курсу «Соціологія глобалізації оцінюється  
- логіка викладу,  
- авторська включеність та задіяність,  
- самостійність,  
- глибина опрацювання матеріалу та оригінальність,  
- пов’язаність тексту з матеріалом курсу,  
- обсяг та грамотність тексту; 
Самостійність тексту має бути не меншою, аніж 90%, згідно з даними 
спеціалізованих програм з перевірки автентичності 
 
 
Оцінка за роботу з курсу «Соціологія глобалізації» складається з таких 
критеріїв: 
 
Своєчасність, пунктуальність, охайність, точність врахування 
вимог  
робота має бути надіслана в гугл классрум згідно з наданими 
викладачем термінами та розкладом курсу 

до 10 % 
оцінки 

зануреність до курсу, його проблематики, понять та методології  до 20% 
оцінки; 

чітко виражена авторська позиція, самостійність виконання, 
оригінальність погляду –  

до 20% 
оцінки 

наявність методологічної бази, змістовні та релевантні 
посилання, цитування, використання ідей – 

до 30% 
оцінки; 

Творчий підхід, використання ілюстративних та 
аргументативних матеріалів, емпіричних даних, авторських чи 
вторинних даних – 

до 20% 
оцінки. 
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9. Схема нарахування балів 

 
  Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко 
вий се-
местровий 
контроль 
(залік) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 
 
Розділ 3 

 

40 
 

100 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  Т 10 
- Виконання тестових 
завдань 
(до 20 балів)  
- Робота із базовими 
текстами (до 10 балів) 

- Виконання науково-дослідницьких 
проєктів (до 20 балів) 
- Робота із базовими текстами (до 10 
балів) 
 

Відповіді 
на заняттях  
(до 5 балів) 

30 балів 
(мінімальна кількість 
балів – 20) 

30 балів 
(мінімальна кількість балів – 20) 

5 балів 
(мінімальна 
кількість 
балів – 2) 

*Студент допускається до іспиту, якщо він набрав протягом семестру 30 
балів за трьома модулями 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка для заліку 

зараховано 
90 – 100 

80-89 
70-79 
60-69 
50-59 
1-49 не зараховано 

 
 
 

Критерії оцінювання 
 

Робота на семінарах  
4 бали – послідовний, логічний, обґрунтований виклад матеріалу; 

вміння вільно формулювати та аргументувати висновки, застосовувати 
отримані знання до аналізу конкретних соціальних ситуацій. 

2 бал – неповний виклад матеріалу; вміння систематизувати й 
узагальнювати інформацію, але неспроможність її аналізувати й 
формулювати аргументовані висновки. 
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0 балів – спрощений і неповний виклад матеріалу з допущенням 
помилок; невміння систематизувати й узагальнювати інформацію. 

 
Контрольна робота, що передбачено навчальним планом. 
Завдання до контрольної роботи представленє в вигляді написання есе 

за темою «Глобалізація повсякденності» (з використанням базових теорій 
глобалізації)  

 
Залікова робота. Виконання завдань залікової роботи оцінюється за 

40-бальною шкалою, виходячи з таких критеріїв: 
35-40 балів – знання програмного матеріалу мають системний характер; 

повний, правильний, послідовний, логічний виклад матеріалу з відсутністю 
помилок; здатність до систематизації, узагальнення та аналізу інформації, до 
вільного формулювання аргументованих висновків; вміння встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки. 

31-34 бали – знання й розуміння програмного матеріалу в повному 
обсязі; повний, послідовний, логічний, аргументований виклад матеріалу; 
здатність до систематизації, узагальнення та аналізу інформації, до вільного 
формулювання аргументованих висновків; допущені незначні помилки не 
впливають в цілому на загальне вирішення завдань. 

21-30 балів – знання й розуміння тільки основного програмного 
матеріалу; спрощений і неповний виклад матеріалу, коли завдання в 
основному виконані, але студент не володіє матеріалом глибоко, його знання 
мають розрізнений характер; здатність до систематизації й узагальнення 
інформації, але неспроможність її аналізувати та формулювати аргументовані 
висновки; допущені окремі помилки, що вплинули на загальне вирішення 
завдань. 

11-20 балів – знання й розуміння основного програмного матеріалу 
мають поверховий характер; спрощений і непослідовний виклад матеріалу; 
здатність до систематизації й узагальнення інформації, але неспроможність 
самостійно робити висновки; допущені суттєві помилки, що вплинули на 
загальне вирішення завдань. 

0-9 балів – знання й розуміння основного програмного матеріалу мають 
неповний характер; спрощений і неповний виклад матеріалу з допущенням 
суттєвих помилок; нездатність до систематизації й узагальнення інформації; 
допущені суттєві помилки, що значною мірою вплинули на загальне 
вирішення завдань. 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 
 
1. Основні категорії соціології глобалізації  
2. Категорія «глобалізація»  
3. Поняття «глобальність» 
4. Поняття «глобалізм» 
5. Основні етапи теоретичного осмислення глобалізації 
6. Специфіка соціологічного підходу до аналізу глобалізації 
7. Предмет соціології глобалізації 
8. Рівні та виміри глобалізації 
9. Глобалізація як процес 
10. Нелінійність та багатомірність процесу глобалізації 
11. Історичні умови розгортання процесу глобалізації 
12. Формальні ознаки глобалізації 
13. Поняття «горизонтальної» та «вертикальної»  глобалізації 
14. Просторове визначення процесів глобалізації 
15. «Модернізація» й «глобалізація» як соціологічні парадигми 
16. Поняття «модернізація» в соціології 
17. Ключові характеристики культури «модерніті» 
18. Основні характеристики змістовного ядра «модерніті» 
19. Загальна характеристика теорій глобалізації 
20. Світ-системна теорія І. Уоллерстайна 
21. Теорії глобальної системи: концепція Е. Гідденса 
22. Теорії глобальної системи: концепція Л. Склера 
23. Загальна характеристика теорій глобальної системи 
24. Теорії глобальної соціальності: концепція Р.Робертсона 
25. Теорії глобальної соціальності: концепція Г. Терн борна 
26. Теорії глобальної соціальності: концепція У. Бека 
27. Загальна характеристика теорій соціальності 
28. Теорії детериторіалізації : концепція А. Ападураї 
29. Теорії детериторіалізації : концепція М. Уотерса 
30. Загальна характеристика теорій детериторіалізації 
31. Глобалізація-цивілізація-революція: концепція Й. Бартельсона 
32. «Судьби» глобалізації: пост-глобалізація, дискурс віртуалізації 
33. Поняття «глокалізація» 
34. Економічна глобалізація 
35. Політична глобалізація 
36. Культурна глобалізація 
37. Глобалізація та споживання. Стилі життя в умовах глобалізації 
38. Глобалізація та ЗМК 
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39. Глобалізація та ЗМК: девелопменталізм 
40. Глобалізація та ЗМК: культурний імперіалізм 
41. Глобалізація та ЗМК: теорії інформаційного суспільства 
42. Теоретичний конструкт «мереженого суспільства» (М. Кастельс) та 

його використання для аналізу глобалізаційних процесів 
43. Родина в умовах глобалізації 
44. Індивід в умовах глобалізації. Проблема ідентичності в добу 

глобалізації 
45. Демографічні та гендерні виміри глобалізації 
46. Освіта та глобалізація 
47. Глобалізація та тероризм 
48. Глобалізація та туризм 
49. Міграція як слідство глобалізації. Мультикултурне суспільство як 
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