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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:   

денна форма - 3,0 

 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна спеціалізації 

«Економічна географія і 

геоекономіка» 

Модулів – 1 
Спеціальність (професійне 

спрямування) 

106 Географія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

денна форма - 90 

 

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр 

 

24 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

44 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання:  

10  год. 

Вид контролю: іспит 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: «Економіко- і політико-географічна глобалістика», як нова міждисциплінарна 

наука, яка виникла на стику глобалістики, політології, економіки й суспільної географії, вивчає 

просторові аспекти гетерогенності суспільного глобального простору як цілісності, зумовлені 

процесами глобалізації та загострення глобальних проблем. Отже ця навчальна дисципліна 

займає важливе місце у структурі навчальних дисциплін студентів-географів. 

Завдання: ознайомити студентів із питаннями, що стосуються об’єкта, предмета, 

особливостей історичного розвитку та головних наукових положень економіко- і політико-

географічної глобалістики; визначити геопросторові особливості протікання базових 

глобальних процесів: демократизації, мілітаризації, політичної глобалізації, державотворення та 

формування наднаціональних інституційних утворень; вивчити методики обчислення індексів: 

миру, політичної глобалізації, демократизації, протестного; висвітлити сучасні процеси та 

тенденції політико-географічної глобалістики у світі загалом та за окремими макрорегіонами 

зокрема, а також їхній вплив на політичні та соціально-економічні процеси в Україні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 трактування категорій економіко-географічна і політико-географічної глобалістики: 

глобалістика, геоглобалістика, глобалізація, політична глобалізація, глобалізм, глобальне 

моделювання, глобальне політичне моделювання, глобальні проблеми, геопросторова 

організація політико-географічних процесів тощо;  

 предметне поле дослідження економіко-географічної та політико-географічної 

глобалістики та особливості історичних етапів її розвитку, концептуальні напрями 

глобалістики, світові центри політико-географічних досліджень та провідних вчених-

глобалістів сьогодення; 

 показники наявності та відсутності миру та методику кількісної оцінки миру, країни 

світу, які відмовилися від військових сил, індикатори схильності країн до розпаду, наслідки 

збройних конфліктів та географічні закономірності поширення збройних конфліктів на початку 

ХХІ ст.;  

 особливості геопросторової організації країн за тенденціями змін політичного режиму на 

початку ХХІ ст. та статус політичного режиму регіональних держав; 

засади й теоретичні положення концепції сталого розвитку та можливості її використання 

для формування інституційної структури світу в ХХІ ст.;  

вміти:  

 пояснювати предметну сферу дослідження політико-географічної глобалістики, а також 

її складових дисциплін; 

 аналізувати економіко і політико-географічні глобалізаційні явища та процеси з 

використанням конкретно-наукових методів: картографічного, індексного, просторового 

аналізу; 

 прогнозувати зміни в політико-територіальній організації країн світу в ХХІ ст.;  

 аналізувати роль ООН та регіональних об’єднань у становленні нового світового 

порядку; 

 прогнозувати зміну в розвитку миролюбності країн на коротко-, середньо- та 

довгострокову перспективу у ХХІ ст. та аналізувати причини відмови країн світу від регулярної 

армії та воєнізованих формувань; 

 прогнозувати зміни в розвитку збройних конфліктів в ХХІ ст. та розвитку терористичної 

діяльності, робити висновки про тенденції демократизації на всіх просторових рівнях; 

 моделювати зміни світового інституційного устрою за умов впровадження «Концепції 

сталого розвитку» та «Цілей розвитку тисячоліття»; 

 описувати тенденції економіко- і політико-географічної глобалістики на рівні 

макрорегіонів чи окремих регіональних держав; 
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орієнтуватися в потоці політико-географічно-глобалістичної інформації. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методологічні основи економіко- і політико-географічної глобалістики та 

альтернативістики 

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛІСТИКУ ЯК НОВУ ІНТЕГРАЛЬНУ НАУКУ 

Глобалістика як нова інтегральна наука. Етимологія та зміст терміна «глобалістика». Об’єкт, 

предмет та функції глобалістики. Поняттєво-термінологічний апарат глобалістики. Наукові підходи до 

трактування глобалістики у науково-довідковій літературі та вчених-глобалістів. Міждисциплінарний 

підхід — важливий методологічний принцип глобалістики.  

Структурні компоненти глобалістики: філософсько-методологічний, глобалізація, глобальне 

моделювання, глобальні проблеми. Принципові відмінності глобалістики від конкретних наук. 

Концептуальна диференціація глобалістики: історична глобалістика, геоглобалістика, політична 

глобалістика, економічна глобалістика, соціальна глобалістика, культурна глобалістика, екологічна 

глобалістика.  

Постулати глобалістики українських вчених. Місце політико-географічної глобалістики як 

наукового напряму у глобалістиці. 

Тема 2. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛІСТИКИ ЯК НАУКИ 

Перший етап формування глобалістики як науки — кінець 1960-х років і початок 1970-х років. 

Зародження глобалістики як науки. Особливості першого етапу — поглиблення досліджень двох 

глобальних проблем — освоєння космосу та охорона навколишнього середовища. Створення 

1968 р. Римського клубу. Вихід у світ 1970 р. монографії американського футуролога А. Тоффлера 

«Зіткнення у майбутньому». 

Другий етап — початок 1970-х і друга половина 1970-х років. Глобальне моделювання. Емпіричні 

моделі майбутнього людського суспільства. Проекти «Світова динаміка» (Дж. Форрестера) і «Межі 

росту» (Д. Медоуза). Концептуальні напрями глобалістики. «Технократична глобалістика». 

«Технократичний оптимізм» (Г. Кон, А. Віннер, У. Браун та ін.). «Технократичний песимізм». 

Концепція «нульового росту» (Д. Медоуз, 1974). Концепція «органічного росту» (М. Месаревич, 

Е. Пестель, 1976). Концепція «обмеження росту і розвитку» у доповіді Е. Пестеля «За межами росту». 

Еколого-популістська глобалістика. «Постіндустріальна глобалістика». «Екзистиціально-культурна 

глобалістика». «Еволюційно-детерміністська глобалістика». 

Третій етап — 1980—1990-ті роки. Становлення глобалістики як науки. Дослідження прикладних 

аспектів глобальної проблематики. Концептуальні напрями глобалістики. «Негуманістична 

глобалістика». «Клерикальна глобалістика». «Альтернативістська глобалістика». 

Четвертий етап формування глобалістики — на межі 1980—1990-х років. Формування політичної 

глобалістики. Десята доповідь Римського клубу «Дороговкази в майбутнє» (Б. Гаврилишин, 1980). 

Модель майбутнього світового порядку. Варіанти формування світового порядку. 

П’ятий етап — з 2001 р. і до сьогодні. Прийняття світовими лідерами «Декларації тисячоліття» і 

стратегії «Сталого розвитку». Концепція «геогенезису» Е. Кочетова. Становлення глобалістики в 

Україні. 

Тема 3. АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІТИКО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЇН 

СВІТУ  

 Політична карта світу як складова частина політико-географічної глобалістики. Історико-

географічні особливості формування політичної карти світу. Зміни на політичній карті світу. Держава як 

головна форма політичної геопросторової організації. Головні ознаки і функції держави. Динаміка 

утворення суверенних держав на політичній карті світу. Зміни на політичній карті світу наприкінці 

ХХ ст. Прогнози активізації державотворення у першій чверті ХХІ ст. 

Форми політичної організації держав. Форми державного правління: монархія, республіка, держави 

у складі Співдружності. Адміністративно-територіальна організація: унітарні, федеративні, 

конфедерації. Форми політичного режиму: демократичні і антидемократичні режими. Залежні країни і 

території як форми геопросторової організації. Офіційний статус залежних країн і територій. 

Геополітична ситуація на початку ХХІ ст. 
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Наддержавні форми геопросторової організації на політичній карті світу. Територіальна 

класифікація наддержавних організацій: глобальні, регіональні, субрегіональні. Функціональна 

класифікація наддержавних організацій: загальнополітичні, військово-політичні, економічні, валютно-

фінансові, історико-традиційні, інтелектуально-аналітичні. 

Тема 4. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНА ГЛОБАЛІСТИКА ЯК НАПРЯМ ГЛОБАЛІСТИКИ 

Об’єкт, предмет і завдання політико-географічної глобалістики. Структурні компоненти політико-

географічної глобалістики. Етапи політичної глобалізації. Протополітична глобалізація. Політична 

глобалізація Стародавнього світу. Політична глобалізація у період Вестфальської моделі світоустрою. 

Принципи Вестфальської системи. Формування нової глобальної системи відносин. 

Причини трансформації політичної глобалізації. Суб’єктивні та об’єктивні чинники сучасної 

політичної глобалізації. Організації і центри глобальних досліджень.  

Оцінка політичної глобалізації міжнародними організаціями та консалтинговими компаніями. 

Критерії політичної глобалізації. Типологія країн за індексом політичної глобалізації. 

Тема 5. ПОНЯТТЯ ПРО СВІТОВИЙ ПОРЯДОК 

Зміст поняття «міжнародний порядок», «світовий порядок», «новий світовий порядок». Наукові 

підходи до трактування світового порядку. Моделі світового порядку. Напрями дослідження нового 

світового порядку.  

Глобальне управління і глобальне регулювання. Інституційна система глобального управління. 

Ключові суб’єкти глобального управління. Механізми глобального управління: гармонізація, примус, 

дифузія.  

Сценарії глобального розвитку Комісії з глобального управління: оптимістичний, поляризований, 

песимістичний.  

Сценарії глобального розвитку Лісабонської групи: апартеїд, виживання, Тріади, глобальної 

інтеграції, СОТ, регіоналізації.  

Принципи глобального управління Лісабонської групи: кооперації, солідарності, субсидіарності, 

культурної диверсифікації. Тенденції у формуванні світоустрою у період трансформації Вестфальської 

системи. 

 Тема 6. КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ 

Основні концепції з формування нового світового порядку. Створення нових інститутів з 

глобального управління. Еволюція і трансформація функцій уже наявних інститутів з глобального 

регулювання. Запровадження світової демократії у формі світової республіки. Принципи побудови 

світової республіки — створення політичних одиниць регіонального масштабу як проміжних ланок між 

окремими державами і глобальними структурами. 

Концепція «Кінця історії» Ф. Фукуями. Головна ідея концепції — політичний та економічний 

лібералізм нової геополітичної структури світу.  

Західна ліберальна демократія як межа можливого вдосконалення людства. Концепція «Зіткнення 

цивілізацій» С. Гантінґтона. Головна ідея концепції: майбутні світові конфлікти — це конфлікти між 

цивілізаціями. Концепція «однополюсного світового порядку» З. Бжезінського. Головна ідея концепції:  

американська гегемонія нового типу. Концепція побудови нового світового порядку шляхом 

трансформації ООН. Реформування ООН як програма становлення нового світового порядку. ООН як 

головний суб’єкт управління глобальними процесами. Концепція формування двоблокової структури 

нового світового порядку між розвиненими країнами Півночі і країнами, що розвиваються, Півдня. 

Тема 7. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВІСТИКИ 

Альтернативістика як напрям у сучасних дослідженнях майбутнього. Структурні компоненти 

альтернативістики. Чисті джерела енергії. Сталий розвиток. Демілітаризація. Екологізація. Гуманізація. 

Антиглобалізм. Альтернативні рухи. Ідейно-терористичні організації. Географія антиглобалістичних 

рухів. Теоретичні постулати антиглобалістів. Ідеологи антиглобалізму. Програма антиглобалістів. Мета 

антиглобалістів — створення справедливого світового порядку. Світовий соціальний форум та його 

значення. Емпірична оцінка протестних настроїв у країнах світу. Індекс протестності. Критерії індексу 

протестності. Типологія країн за індексом протестності. 

Змістовий модуль 2  

Економіко і політико-географічні аспекти глобальних проблем 

Тема 8. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ ЯК КЛЮЧОВА ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
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Поняття миру. Наукові підходи щодо збереження миру. Мінімалістська і максималістська трактовка 

миру. Концепції науки про мир. Негативна концепція миру «як відсутність війни або організованого 

насильства». Позитивна концепція миру «як відсутність структурного насильства». Проекти збереження 

миру. Концепція «ядерного миру». Концепція переходу від націй-держав до світової держави. 

Наднаціональні інститути гарантування миру. Аналітичні центри дослідження миру. 

Стокгольмський інститут дослідження миру (Швеція). Інститут дослідження економіки і миру 

(Австралія).  

Емпірична оцінка позитивного і негативного миру. Глобальний індекс миру (ГІМ). Субіндекси та 

індикатори миру. Три головні елементи миру: суспільно-політичний мир, стан національної безпеки, 

демілітаризація. Ранжування країн за ГІМ. Типологія країн за рівнем миролюбності. Місце України за 

індексом миролюбності. 

Тема 9. ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Поняття про мілітаризацію і демілітаризацію. Особливості сучасного мілітаризму. Ракетно-ядерна та 

інша зброя масового знищення. Ядерна зброя як головний чинник стримування війни. Ядерні держави. 

Договір «Про нерозповсюдження ядерної зброї» (ДНЯЗ). Типологія країн за ознакою нерозповсюдження 

ядерної зброї. Мілітаризація космосу. «Зоряні війни». Нові види зброї. Геофізична зброя. Інформаційна 

зброя.  

Гонка озброєння та її наслідки. Військові витрати. Загальносвітовий та макрорегіональні тренди 

військових витрат. Висока концентрація військових витрат. Навантаження військових витрат на 

економіку і населення. Тенденція нарощування виробництва озброєння. Найбільші країни-виробники 

озброєння. Найбільші експортери та імпортери озброєння. Професійна армія в країнах світу. Причини 

відмови деяких країн від регулярної армії.  

Місце демілітаризації в ієрархії глобальних проблем. Взаємозв’язок та взаємозалежність між 

демілітаризацією та іншими глобальними проблемами. Демілітаризація як засіб вирішення багатьох 

глобальних проблем. 

Тема 10. ТИПОЛОГІЯ КРАЇН ЗА СХИЛЬНІСТЮ ДО РОЗПАДУ 

Сецесіонізм як політико-географічне явище. Динаміка сецесіонізму впродовж ХХ ст. 

Контрсецесіонізм. Форми сецесіонізму: сеператизм і ірредентизм. Зони поширення сецесіонізму (ЗПС). 

Просторові ознаки сецесіонізму: географічне положення, площа, конфігурація, кордони. Типологія ЗПС 

за силою об’єднання. Чинники формування сили об’єднання. Традиційні чинники: етнічна 

приналежність, віросповідання, політична орієнтація, історична самосвідомість, територіальна 

ізольованість. Економічні чинники: ресурсний, економічна відсталість, поєднання високої ресурсної 

забезпеченості й економічної відсталості, економічне домінування території. Типологія ЗПС за 

зовнішньою силою. Головні ознаки: підтримка сецесіоністських цілей суспільством, ступінь фактичного 

контролю території.  

Географічні типи сецесіонізму: північноамерикансько-австралійський, карибсько-атлантичний, 

латино-американський, тихоокеанський, північноафриканський, афро-малайзійський, африканський 

тропічний, західноазійський, південноазійський, індокитайський. 

Тема 11. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ  

Сутність поняття «збройний конфлікт». Види конфлікту. Малий і великий збройні конфлікти. 

Одностороннє насильство. Причини виникнення збройних конфліктів. Горизонтальна нерівність як одна 

з причин збройних конфліктів. Об’єкти конфлікту: влада, ідеологічні або культурні цінності, територія, 

природні ресурси, матеріальні ресурси. Суб’єкти (сторони) збройних конфліктів: суверенні держави, 

національно-визвольні рухи, терористичні угрупування, сепаратистські сили, сецесіоністські рухи, 

транснаціональні корпорації, окремі індивіди. Фази збройного конфлікту.  

Особливості географії збройних конфліктів на початку ХХІ ст. Розподіл кількості збройних 

конфліктів у світі. Розподіл кількості збройних конфліктів за об’єктами конфлікту: влади і території. 

Динаміка гостроти та інтенсивності збройних конфліктів у світі та в розрізі макрорегіонів. Домінуючі 

протиріччя збройних конфліктів у світі загалом, та окремих макрорегіонів. Країни з найтривалішими та 

найінтенсивнішими збройними конфліктами.  

Наслідки збройних конфліктів. Моніторинг збройних конфліктів. «Барометр конфліктів». Бальна 

оцінка збройних конфліктів. Глобальні і макрорегіональні тенденції зміни у розвитку збройних 

конфліктів.  
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Проблеми врегулювання збройних конфліктів. Географія миротворчих місій ООН. Можливості 

виникнення збройних конфліктів на території України. 

Тема 12. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Поняття про тероризм. Співвідношення термінів терор і тероризм. Наукові підходи терологів до 

трактування тероризму. Міжнародний тероризм. Транснаціональний тероризм. Новий тероризм. Види 

тероризму. Домінування державного тероризму на початку ХХ ст. Поширення політичного тероризму у 

другій половині ХХ ст. Етнічний і релігійний тероризм наприкінці ХХ ст. Нові види тероризму на 

початку ХХІ ст. Економічний тероризм. Екологічний тероризм. Інформаційний тероризм.  

Географія основних видів тероризму. Форми терористичної діяльності. Революційний і 

контрреволюційний тероризм. Фізичний і духовний тероризм. Селективний і масовий тероризм. 

Провокаційний і кримінальний тероризм. Індивідуальні прояви терористичної діяльності. Головні 

суб’єкти та об’єкти терористичної діяльності.  

Особливості організаційної структури нинішніх терористичних організацій. Найактивніші 

терористичні організації та їхня діяльність. Географія терористичних атак. Найпоширеніші види 

терористичних атак. Активізація терористичної діяльності на початку ХХІ ст. Причини терористичної 

діяльності. Особливості поведінки різних країн під час терористичних актів. Наслідки терористичної 

діяльності. Тенденції терористичної діяльності. Моделі протистояння світового співтовариства з 

міжнародним тероризмом. Антитерористичні міжнародні конвенції ООН. Інститут глобального 

співробітництва у боротьбі із тероризмом. 

Тема 13. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА  

Сутність поняття «демократизація». Наукові підходи до трактування демократизації: 

мінімалістський і максималістський, інституціональний. Атрибутивні ознаки демократії. Форми 

демократії. Ліберальна демократія. Електоральна демократія. Псевдодемократія. Авторитаризм. Форми 

авторитаризму. Ознаки авторитаризму. Монархічні і немонархічні автократії. Перехідні форми 

правління від автократії до демократії. Анократія.  

Теорія демократизації. Роль С. Гантінґтона у розробці теорії «трьох хвиль» демократизації. «Третя 

хвиля» демократизації наприкінці ХХ ст. Поняття «хвилі демократизації» і «хвилі відкочування» від 

демократизації. Причини виникнення псевдодемократії: слабке громадянське суспільство, відсутність 

формальних інститутів і багатопартійної системи, невисокий рівень державності. Демократизація як 

головний інструмент захисту прав людини. Концепція «гуманітарної інтервенції». Концепція «зміни 

режимів». Концепція «примусової демократизації».  

Емпіричний аналіз процесів демократизації. Критерії ліберальної демократії «Freedom House». Два 

види свободи. Політичні права — конкуренція, опозиція, участь. Громадянські права — право на 

відкрите висловлювання своїх поглядів і свободу об’єднання. «Вільні» країни. «Частково вільні» країни. 

«Невільні» країни.  

Причини зміни політичних режимів на початку ХХІ ст. Особливості геопросторової організації 

політичного режиму в країнах світу на початку ХХІ ст. 

Тема 14. ПРОБЛЕМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Етимологія поняття «сталий розвиток». Багатозначність термінологічного поєднання у науковій 

літературі і документах міжнародних організацій. Сталий розвиток як нова парадигма людської 

цивілізації. Принципи сталого розвитку людської цивілізації. 

Місце концепції сталого розвитку у сучасній глобалістиці і глобальному прогнозуванні. Зв’язок з 

теоріями «межі росту» і «сталий ріст». «Побудова сталого суспільства» (Л. Браун, 1981). 

Міждисциплінарний характер концепції. Нові зв’язки між глобальною економікою і глобальною 

екологією. Антропоцентричне й екоцентричне трактування концепції «сталого розвитку». 

Аспекти «сталого розвитку» цивілізації: філософський, політичний, демографічний, соціальний, 

економічний, екологічний. Завдання концепції сталого розвитку цивілізації. Пожвавлення росту 

економіки. Зміна якості росту економіки. Задоволення основних потреб людства в харчуванні, енергії, 

чистій воді, санітарії. Забезпечення сталого росту населення. Збереження природних ресурсів. 

Переорієнтація технологій. Попередження кризових ситуацій. 

Ключова роль ООН та її спеціалізованих організацій в розробці стратегії «сталого росту». 

Міжнародні конференції і програми як інструмент співробітництва. Стокгольмська конференція з 

навколишнього середовища (1972) і формування системи Міжнародного природоохоронного 

співробітництва (МПС). Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП): основні завдання і 
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напрями діяльності. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД) в Ріо-де-

Жанейро (1992) і створення Комісії сталого розвитку. Кодекс поведінки держав в умовах загострення 

глобальних екологічних проблем. Світовий саміт зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002). Значення 

міжнародних інституцій та міжнародного співробітництва у формуванні політики сталого розвитку. 
 

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

 

ср
 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

ср
 

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

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи економіко і політико-географічної глобалістики та 

альтернативістики 

Тема 1. Поняття про 

глобалістику як нову інтегральну 

науку 

7 2    5       

Тема 2. Етапи формування 

глобалістики як науки 
9 2 2   5       

Тема 3. Актуальні тенденції 

політико-територіальної 

організації країн світу 

5 2    3       

Тема 4. Політико-географічна 

глобалістика як напрям 

глобалістики 

7 2 2   3       

Тема 5. Поняття про світовий 

порядок 
5 2    3       

Тема 6. Концепції нового 

світового порядку 
6 1 2   3       

Тема 7. Політико-географічні 

аспекти альтернативістики 
5 1 2   2       

Разом — змістовний модуль 1 
44 12 8   24       

Змістовий модуль 2. Економіко і політико-географічні аспекти глобальних проблем 

Тема 8. Проблема збереження 

миру як ключова глобальна 

проблема 

8 2 2   4       

Тема 9. Демілітаризація як 

глобальна проблема 
5 2    3       

Тема 10. Типологія країн за 

схильністю до розпаду 
5 1 1   3       

Тема 11. Глобалізація збройних 

конфліктів 
6 2    4       

Тема 12. Глобалізація 

терористичної діяльності 
4 2    2       

Тема 13. Демократизація як 

глобальна проблема 
5 2 1   2       

Тема 14. Проблема сталого 

розвитку 
3 1    2       

Разом — змістовний модуль 2 
36 12 4   20       

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Разом — індивідуальне 

навчально-дослідне завдання 10 
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Усього годин 90 24 12  10 44       
 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Місце політико-географічної глобалістики в системі глобалістики 2 

2 Індекс політичної глобалізації 2 

3 Концепції нового світового порядку 2 

4 Військові витрати країн 2 

5 Типологія країн за схильністю до розпаду 2 

6 Аналіз терористичної діяльності 1 

7 Аналіз сталого розвитку в країнах світу 1 

                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 
8. Самостійна робота 

1. Опрацюйте Розділ 1. «Сучасні концепції та парадигми гло-балістики і глобалізації 

політичного, економічного та соціального розвитку» колективної монографії «Глобалізація і безпека 

роз-витку». Зверніть увагу на еволюцію концепцій глобалістики подану авторами.  

2. Прочитайте Тему 1. «Поняття глобалізму та основні підходи до вивчення глобалізації» 

 навчального посібника Лукашевич В. М. «Глобалістика». Яка відмінність, на думку автора, між 

поняттями «глобалізм», «глобалізація»?  

3. Ознайомтесь із Темою 5. «Методологія глобалістики»  навчального посібника 

Лукашевич В. М. «Глобалістика» [. Зверніть увагу на визначення предмету дослідження глобалістики, 

методологічних принципів, критеріїв і методів глобалістики.  

4. Опрацюйте Розділ 17. «Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної 

безпеки» колективної монографії «Глобалізація і безпека розвитку». Чому на думку авторів дослідження 

інформаційної безпеки є важливим у ХХІ столітті? 

5. Ознайомтесь із статтею Книш М. М. «Глобалізація: сутність поняття». Вкажіть, котре з 

наведених означень «глобалізація», на Ваш погляд, є найвдаліше. Зазначте дискусійні питання у 

методології трактування категорії «глобалізація». 

6. Ознайомтеся з різними методиками розрахунку індексу політичної глобалізації. Зверніть 

увагу на показники, які враховуються при розрахунку індексу. 

7. Порівняйте ранжування країн світу за індексом політичної глобалізації, розрахованим за вище 

зазначеними методиками.  Яке місце займає Україна за індексом політичної глобалізації в світі і чому? 

8. Опрацюйте Розділ 5. «Різні шляхи до спільної долі» доповіді Гаврилишина Б. Римському 

клубу «Дороговкази в майбутнє». Подумайте, які шляхи для розв’язання проблеми пропонує автор та які 

з них можна використати для України. 

9. Прочитайте Частину 4. «Конфлікти цивілізацій» монографії Гантінґтон С. «Протистояння 

цивілізацій та зміна світового порядку». У чому сутність глобальної політики цивілізації запропонованої 

автором. 

10. Ознайомтесь із статтею Фукуяма Ф. «Кінець історії». Чому автор вважає, що капіталістична 

система ‒ це найдоско-наліша форма суспільного устрою, і тому вона повинна існувати вічно. 

11. Прочитайте Розділ 2. «Динаміка нового глобального без-ладу» монографії Бжежинський З. 

«Вибір: світове панування чи світове лідерство». Вкажіть, які головні аргументи наводить автор на 

користь однополюсної будови світу. Чому ми маємо докладати всіх зусиль для розбудови глобального 

суспільства, що ґрунтуватиметься на спільних інтересах? Як автор обґрунтовує необхідність 

глобального лідерства США? 

12. Ознайомтесь з головними ідеями «Саміту тисячоліття» Ге-неральної асамблеї ООН]. Які із 

запропонованих ідей актуальні для України? 

 

9. Індивідуальні завдання 

(10 год) 
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Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання 

 
1. Проблема поширення демократії в Латинській Америці і країнах Карибського басейну. 

2. Проблема поширення демократії в Південно-Західній Азії. 

3. Проблема поширення демократії в Африці. 

4. Проблема поширення демократії в Південній Азії. 

5. Проблеми збройних конфліктів у Північній Африці. 

6. Проблеми збройних конфліктів в Африці на південь від Сахари. 

7. Проблема збройних конфліктів на Близькому Сході. 

8. Проблема збройних конфліктів у Південно-Східній Азії. 

9. Проблема збройних конфліктів на пострадянському просторі. 

10. Проблеми терористичної діяльності у Південно-Західній Азії. 

11. Проблеми терористичної діяльності у Південній Азії. 

12. Проблема терористичної діяльності в Західній Європі. 

13. Проблема терористичної діяльності в Південній Америці. 

14. Проблеми сецесіонізму в Африці. 

15. Проблема сецесіонізму на пострадянському просторі. 

16. Проблеми демілітаризації в Африці. 

17. Проблеми демілітаризації у Південно-Західній Азії. 

18. Проблеми демілітаризації у Південній Азії. 

19. Проблеми демілітаризації у Східній і Південно-Східній Азії. 

20. Проблеми протестної активності у Південно-Західній Азії. 

21. Проблеми протестної активності у Західній Європі. 

22. Проблеми протестної активності в Північній Африці. 

23. Проблеми протестної активності на Близькому Сході. 

24. Проблеми протестної активності в Північній Америці. 

25. Проблеми сталого розвитку у Західній Європі. 

26. Проблеми сталого розвитку в Африці на південь від Сахари. 

27. Проблеми сталого розвитку в Центральній і Східній Європі. 

28. Проблеми сталого розвитку в Східній Азії. 

29. Проблеми сталого розвитку в Австралії та Океанії. 

30. Проблеми сталого розвитку в Латинській Америці і країнах Карибського басейну. 

 

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання 

Вступ. 

1. Розкриття теоретичних основ досліджуваного політико-географічно-глобалістичного 

явища/процесу. 

2. Передумови виникнення досліджуваного політико-географічно-глобалістичного явища/процесу. 

3. Територіальні особливості поширення та прояву досліджуваного політико-географічно-

глобалістичного явища/процесу. 

4. Наслідки для соціально-економічного розвитку території дослідження та світових глобалізаційних 

процесів прояву досліджуваного політико-географічно-глобалістичного явища/процесу. 

5. Ймовірні варіанти розвитку в часі та поширення в територіальних межах досліджуваного 

політико-географічно-глобалістичного явища/процесу. 

Висновки. 

Література. 

Методичні вказівки до оформлення 
1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконують на стандартних аркушах формату А-4, 

чорнилом одного кольору (синє або чорне). Поля: зверзу, знизу, справа — 2 см, зліва — 2,5 см. 

2. Кожен розділ розпочинають з нової сторінки. Новий підрозділ продовжують на тій сторінці, на 

якій завершився попередній.  

3. Назва підрозділу чи розділу в тексті має відповідати його ж назві у змісті. Бажано дотримуватися 

й специфіки шрифтового оформлення (розмір шрифту, курсив, підкреслення тощо). 

4. Нумерація сторінок індивідуального навчально-дослідного завдання наскрізна.  

5. Нумерація таблиць у межах одного розділу наскрізна. Перша цифра — номер розділу, друга — 

порядковий номер таблиці в межах розділу (наприклад: 1.1, 2.3, 4.5 тощо). Під таблицею обов’язково 

роблять посилання на джерело інформації, з якого використано таблицю. Для цього в квадратних 
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дужках вказують порядковий номер джерела, під яким воно розташоване в загальному списку 

літератури (наприклад: [5], [12] тощо). Крім самого номера джерела бажано зазначати й сторінку — [12, 

с. 34]. Останнє передусім стосується таблиць, запозичених зі статистичних щорічників, збірників. 

6. Аналогічні зауваження стосуються й проблеми оформлення та підпису рисунків, діаграм.  

7. Перелік літературних джерел, використаних при  написанні індивідуального навчально-дослідного 

завдання, повинен містити не менше ніж 7 (сім) позицій. На кожне з використаних джерел повинно бути 

посилання в тексті: після цитати у квадратних дужках вказують порядковий номер джерела у списку 

літератури та номер сторінки, де надруковано цитовану частину тексту (наприклад: [4, с. 45]).   

8. Літературні джерела подають в алфавітному порядку. Наводимо приклад оформлення 

літературних джерел. 

Бібліографічне оформлення: а) навчального посібника, підручника, монографії: 

Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посібник / 

В. М. Бебик [та ін.]. — К. : Ун-т «Україна», 2006. — 208 с . 

Міжнародні організації : навч. посібник / [за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. І. Кутайні]. — 

К. : Центр учбової літератури, 2011. — 344 с. 

Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. — Львів : Вид. центр 

ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 444 с. 

Шепєлєв М. А. Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового розвитку : монографія 

/ М. А. Шепєлєв. — К. : Генеза, 2004. — 512 с. 

б) статистичного довідника: 

Статистичний щорічник Львівської області за 2010 рік. — Львів : Гол. упр. статист. у Львівській 

обл., 2011. — 320 с.  

в) статті з періодичного видання: 

Книш М. М. Глобалізація: сутність поняття / М. М. Книш // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Серія : 

Географія. — № 1. — 2007. — С. 72—78. 

г) Інтернет джерела: 

Національна безпека і оборона [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD99_ukr.pdf. 

The Club of Rome [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.clubofrome.org. 
 

10. Методи навчання 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі методи навчання: 

1. Лекція. 

2. Робота в малих групах. 

3. Репродуктивний метод. 

4. Частоко-пошуковий (еврестичний). 

5. Пояснювально-ілюстративний. 

6. Дослідницький. 

7. Самоперевірки і самоаналізу. 

 
11. Методи контролю 

1. Перевірка конспектування студентами лекційних занять. 

2. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт. 

3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі доповідей, 

доповнень, участі в обговоренні з конкретних питань. 

4. Оцінювання поточних письмових тестових завдань за змістовими модулями. 

5. Виконання та захист студентами  індивідуального навчально-дослідного завдання за 

темами курсу. 

  12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Форма 

навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ Іспит Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Т1—Т7 письмове 

опитування 
Т8—Т14 письмове 

опитування 
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Денна 2х7 8 2х7 8 6 50 100 

Заочна 4х2 15 4х2 15 12 50 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

100-бальна шкала Національна шкала ECTS 

91–100 відмінно A 

81–90 дуже добре B 

71–80 добре C 

61–70 задовільно D 

51–60 достатньо E 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч.-метод. посібник для самост. роботи 

студентів / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 138 с. 

2.  

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Білорус О. Г. Глобалістика. Науковий глосарій і бібліографія / О. Г. Білорус. — К. : [б. в.], 2000. 

— 169 с. 

2. Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / Д. Гелд, Е. МакГрю, 

Д. Голдблатт, Дж. Перратон ; [пер. з англ.]. — К. : Фенікс, 2003. — 584 с. 

3. Глобалистика : энциклопедия / [глав. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков]. — М. : Радуга, 2003. — 

1328 с. 

4. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко [та ін.]. — К. : 

КНЕУ, 2001. — 733 с. 

5. Дністрянський М. С. Геополітика : навч. посібник / М. С. Дністрянський. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. — 436 с. 

6. Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. 

7. Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посібник / В. М. Лукашевич ; [2-ге вид., доп. і перероб.]. — 

Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 440 с. 

8. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. — К. : Знання, 2008. — 292 с. 

9. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — 

К. : Знання, 2000. — 204 с. 

10. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. — К. : Вища школа, 1996. — 

231 с. 

11. Політична географія і геополітика : навч. посібник / [за ред. Б. П. Яценка]. — К. : Либідь, 2007. 

— 255 с. 

12. Суліма Є. М. Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. — К. : Вища школа, 2010. 

— 544 с. 

13. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт, 

2009. — 544 с. 
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