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1. Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного професійного світогляду шляхом 
розкриття змісту концептуального базису сучасний соціологічних теорій глобалізації та розвитку.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати основні етапи розвитку соціології, ключові напрямки сучасної соціологічної теорії.
2. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами
З Володіти понятійним апаратом сучасної соціологічної теорії

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Соціологічні теорії глобалізації» є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», вона 
націлена на суттєве поглиблення теоретичних знань, які стосуються наукового розуміння процесу 
глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції людства. Програмний матеріал 
дисципліни дозволяє з’ясувати світоглядну та концептуальну специфіку трьох найважливіших типів 
соціологічних теорій глобалізації та розвитку: 1) теорії глобальної модернізації; 2) теорії глобальної 
залежності; 3) соціологічної теорії антиглобалізму.
4. Завдання (навчальні цілі): з’ясування студентами змісту та специфіки соціологічної 
концептуалізації розвитку в умовах глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції 
людства.
Це спрямовано на формування компетентностей:

• фк22. Здатність самостійно формулювати цілі, ставить конкретні завдання наукових 
досліджень і вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів;

• фк24. Здатність операціоналізувати концепти сучасних соціологічних теорій в дослідженнях
суспільства

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 специфіку епістемологічних засад
соціологічних теорій глобалізації, місце та 
роль соціологічних теорій глобалізації в 
системі соціологічного знання.

Лекція, семінар,
сам ості й на робота

Контрольна 
робота, 
опитування, іспит

10

1.2 концептуальні особливості соціологічних 
теорій глобалізації як сучасних змістовних 
компонентів системи соціологічного
знання.

Лекція, семінар, 
самостійна робота

Контрольна 
робота, 
опитування, іспит

10

2.1 працювати з бібліографією та 
першоджерелами, аналізувати, 
узагальнювати, робити порівняльну 
характеристику персоналій, ідей, що 
визначають концептуальну специфіку 
соціологічних теорій глобалізації

Лекція, семінар, 
самостійна робота

Контрольна 
робота, опитування

зо

2.2 Використовувати фундаментальні 
соціологічні знання на практиці для опису 
й пояснення подій і процесів

Лекція, семінар, 
самостійна робота

Контрольна 
робота, 
опитування, іспит

50

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

1. Участь у дискусіях на практичних заняттях із тем 1-7, РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2 - 20 
балів/12 балів

2. Контрольна робота 1 зтем 1-3, РН 1.2, РН 2.1-20 балів/12 балів
3. Контрольна робота 2 з тем 4-7, РН 2.1, РН 2.2-20 балів/12 балів

- підсумкове оцінювання іспит
- умови допуску до підсумкового іспиту: Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів за 

критично-розрахунковий мінімум — 36 балів для одержання допуску до екзамену обов’язковим є повторне 
складання контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
1. У часть у дискусіях на практичних заняттях із тем 1-7 - протягом семестру
2. Контрольна робота 1 з тем 1-3- після теми З
3. Контрольна робота 2 з тем 4-7 - після теми 7

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

ми навчанняниминавчання дисципліни із н
————Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчаннїГ(назваУ ——— 1.1 1.2 2.1 2.2

прн28. Самостійно формулювати цілі, ставить конкретні 
завдання наукових досліджень і вирішувати їх за допомогою 
сучасних дослідницьких методів

+ +

прнЗО. Операціоналізувати концепти сучасних соціологічних 
теорій в дослідженнях суспільства

+ +

З 4



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

№ 
п/п Номер і назва теми*

Кількість годин
лекції семінари Самостійна 

робота
І. Глобалізація як об’єкт новітніх теоретичних та прикладних досліджень в соціології.

1
Феномен глобалізації в контексті тенденцій 
трансформації об’єкта, предмета, та функцій 
соціології. 2 2 14

2
Проблема соціологічної ідентифікації 
тенденцій розвитку та соціальних наслідків 
глобалізації. 2 2 14

3 Концептуальні принципи сучасних 
глобалістських соціологічних теорій. 2 14
Контрольна робота 1 2

2. Соціологічні теорії глобальної модернізації та глобальної залежності

4 Світоглядні та концептуальні засади 
соціологічних теорій глобальної модернізації. 2 2 12

5 Новітні соціологічні теорії глобальної 
модернізації 2 2 12

6 Конфліктологічні соціологічні теорії глобальної 
залежності. 2 2 4 П

1Z.

7 Гуманітарні соціологічні теорії глобальної 
залежності 2 2 12
Контрольна робота 2 2
всього 14 16 90

Загальний обсяг 120год , втому числі:
Лекції — 20 год.
Семінари - 20 год.
Самостійна робота - 80 год.

9. Рекомендовані джерела:
Основна:
1 Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences, Columbia University Press, 1998, 160 

pages.
2. Beck Ulrich. What Is Globalization?, Polity, 2000, 192 pages.
3. Wallerstein Immanuel. The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-First 

Century, University of Minnesota Press, 2001, 288 pages.
4. Global Modernities (ed. by Scott Lash, Roland Robertson, Mike Featherstone), SAGE Publications, 1996.
5. Ritzer George. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots, McGraw-Hill Education, 2012, 

352 pages.
6. Nederveen Pieterse Jan. Development Theory. - Los Angeles: Sage, 2010. - 252 pages.
7. Nederveen Pieterse Jan. Multipolar Globalization: Emerging Economies and Development. - London 

and New York: Routledge, 2017. -264 pages
8. The Globalization Reader (ed. by Frank J. Lechner and John Boli). Wiley Blackwell, 2015, 609 pages.
Додаткова:
1. Wallerstein Immanuel. World-Systems Analysis: An Introduction, Duke University Press, 2004, 128 

pages.
2. Giddens Anthony. The Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1991, 188 pages.
3. Habermas, Jürgen. The Postnational Constellation: Political Essays, The MIT Press, 2001, 216 pages.

10. Додаткові ресурси:
1. http://moodle.soc.univ.kiev.ua/ (розміщено всі обов’язкові тексти, форум для дискусії, самостійні 

завдання, контрольні тести, посилання на дистанційні заняття на платформі Zoom та посилання 
на їх відеозаписи)
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