
Мислити Мислити глобально, глобально, 
діяти діяти локальнолокально

Сучасні теорії глобалізації



До До сучаснихсучасних глобалізаційнихглобалізаційних
проблем можна віднести:проблем можна віднести:

11) ) ядерну загрозу знищення цивілізації;ядерну загрозу знищення цивілізації;

2) проблему вичерпання природних ресурсів2) проблему вичерпання природних ресурсів

3) екологічні проблеми;3) екологічні проблеми;

4) продовольчу проблему 4) продовольчу проблему 

5) демографічну проблему 5) демографічну проблему 

6) проблему охорони здоров'я та інші6) проблему охорони здоров'я та інші

. . 



«З «З глобальної пряжі ткуться глобальної пряжі ткуться 
різноманітні ідентичності» (З.Бауман)різноманітні ідентичності» (З.Бауман)

Глобальне і локальне утворюють специфічні 
синтези і гібриди, що визначають суспільне життя у 

XXI столітті

Глобалізація як дійсний процес відбувається на 
локальному рівні і зазнає впливу різноманітних 

чинників, обумовлених особливостями того 
соціального, культурного і політичного простору, де 

розгортаються ті чи інші глобалізаційні тенденції.



Наука Наука описує, аналізує і прогнозує прояв глобальних описує, аналізує і прогнозує прояв глобальних 
проблем сучасності у різних сферах суспільного проблем сучасності у різних сферах суспільного життя.життя.

Гострота глобальних проблем залежить не лише від Гострота глобальних проблем залежить не лише від 
тоготого, , що непередбачені екологічні та соціальнощо непередбачені екологічні та соціально--

економічні наслідки глибоко впливають на всі боки економічні наслідки глибоко впливають на всі боки 
життя сучасної людинижиття сучасної людини. . Істотним є й теІстотним є й те, , що ці що ці 

проблеми проблеми настількинастільки взаємоповвзаємопов’’язаніязані, , що практично що практично 
неможливо добитися успіху у вирішенні однієї з нихнеможливо добитися успіху у вирішенні однієї з них, , 

Наука Наука описує, аналізує і прогнозує прояв глобальних описує, аналізує і прогнозує прояв глобальних 
проблем сучасності у різних сферах суспільного проблем сучасності у різних сферах суспільного життя.життя.

Гострота глобальних проблем залежить не лише від Гострота глобальних проблем залежить не лише від 
тоготого, , що непередбачені екологічні та соціальнощо непередбачені екологічні та соціально--

економічні наслідки глибоко впливають на всі боки економічні наслідки глибоко впливають на всі боки 
життя сучасної людинижиття сучасної людини. . Істотним є й теІстотним є й те, , що ці що ці 

проблеми проблеми настількинастільки взаємоповвзаємопов’’язаніязані, , що практично що практично 
неможливо добитися успіху у вирішенні однієї з нихнеможливо добитися успіху у вирішенні однієї з них, , неможливо добитися успіху у вирішенні однієї з нихнеможливо добитися успіху у вирішенні однієї з них, , 
ігноруючи або приділяючи недостатню увагу іншимігноруючи або приділяючи недостатню увагу іншим..

Вирішення Вирішення глобальних проблем можливе лише глобальних проблем можливе лише 
зусиллями світового співтовариства. Для їх подолання зусиллями світового співтовариства. Для їх подолання 

потрібно спільне використання економічних, потрібно спільне використання економічних, 
інтелектуальних, науковоінтелектуальних, науково--технічних і культурних технічних і культурних 

ресурсів всього людства. ресурсів всього людства. 

неможливо добитися успіху у вирішенні однієї з нихнеможливо добитися успіху у вирішенні однієї з них, , 
ігноруючи або приділяючи недостатню увагу іншимігноруючи або приділяючи недостатню увагу іншим..

Вирішення Вирішення глобальних проблем можливе лише глобальних проблем можливе лише 
зусиллями світового співтовариства. Для їх подолання зусиллями світового співтовариства. Для їх подолання 

потрібно спільне використання економічних, потрібно спільне використання економічних, 
інтелектуальних, науковоінтелектуальних, науково--технічних і культурних технічних і культурних 

ресурсів всього людства. ресурсів всього людства. 



•• Курс Курс «Сучасні теорії глобалізації«Сучасні теорії глобалізації» » є є 
адаптованим до методологічних завдань адаптованим до методологічних завдань 

наукових досліджень наукових досліджень магістрів магістрів 
систематизацією систематизацією провідних поглядів і позицій провідних поглядів і позицій 

сучасної наукової думки щодо глобальних сучасної наукової думки щодо глобальних 
проблем сучасності і концептуалізації проблем сучасності і концептуалізації 

•• Курс Курс «Сучасні теорії глобалізації«Сучасні теорії глобалізації» » є є 
адаптованим до методологічних завдань адаптованим до методологічних завдань 

наукових досліджень наукових досліджень магістрів магістрів 
систематизацією систематизацією провідних поглядів і позицій провідних поглядів і позицій 

сучасної наукової думки щодо глобальних сучасної наукової думки щодо глобальних 
проблем сучасності і концептуалізації проблем сучасності і концептуалізації проблем сучасності і концептуалізації проблем сучасності і концептуалізації 

багатоаспектності цього явищабагатоаспектності цього явища
•• Викладання Викладання курсу курсу передбачаєпередбачає інтеграцію інтеграцію 

знань, знань, набутихнабутих протягомпротягом усіх попередніх курсів усіх попередніх курсів 
навчання, у розумінні та усвідомленні навчання, у розумінні та усвідомленні 

проблем сучасного світового розвиткупроблем сучасного світового розвитку. 

проблем сучасності і концептуалізації проблем сучасності і концептуалізації 
багатоаспектності цього явищабагатоаспектності цього явища

•• Викладання Викладання курсу курсу передбачаєпередбачає інтеграцію інтеграцію 
знань, знань, набутихнабутих протягомпротягом усіх попередніх курсів усіх попередніх курсів 

навчання, у розумінні та усвідомленні навчання, у розумінні та усвідомленні 
проблем сучасного світового розвиткупроблем сучасного світового розвитку. 



Тематичний Тематичний планплан

1.1. Ознаки Ознаки глобальних проблем глобальних проблем сучасності. сучасності. 
2.2. Тематизація Тематизація глобальних проблем глобальних проблем 

1.1. Ознаки Ознаки глобальних проблем глобальних проблем сучасності. сучасності. 
2.2. Тематизація Тематизація глобальних проблем глобальних проблем 2.2. Тематизація Тематизація глобальних проблем глобальних проблем 

сучасності.сучасності.
3.3. Розробка Розробка різного рівня наукових різного рівня наукових 

проектів, як командного типу проектів, як командного типу 
(teamwork), так й індивідуального (teamwork), так й індивідуального 

авторства.авторства.

2.2. Тематизація Тематизація глобальних проблем глобальних проблем 
сучасності.сучасності.

3.3. Розробка Розробка різного рівня наукових різного рівня наукових 
проектів, як командного типу проектів, як командного типу 

(teamwork), так й індивідуального (teamwork), так й індивідуального 
авторства.авторства.



Вивчення Вивчення цього курсу цього курсу дозволить дозволить ::

•• краще краще орієнтуватися у літературі з орієнтуватися у літературі з 
питань  сучасних теорій питань  сучасних теорій глобалізації і глобалізації і 
глобальних проблем глобальних проблем сучасного світусучасного світуглобальних проблем глобальних проблем сучасного світусучасного світу

•• застосовувати застосовувати набуті знання у набуті знання у 
виконанні наукових досліджень та виконанні наукових досліджень та 

громадській громадській діяльності.діяльності.


