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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Глобалізація: соціологічний аналіз»

є

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем
використанням

"магістр" зі спеціальності

теоретичного

та

„Соціологія” з

інформаційно-аналітичного

інструментарію і процедур необхідних для майбутньої практичної
діяльності.
Метою курсу є ознайомлення з методологічними засадами аналізу та
прогнозування

динаміки

розвитку

глобальних

процесів,

основними

особливостями і наслідками глобалізації та можливими шляхами та
альтернативами вирішення глобальних проблем.
Навчальна дисципліна забезпечує знання:
•

сучасного стану та тенденцій розвитку наукових знань в сфері

глобалістики та ії соціальних наслідків, особливостей основних шкіл та
наукових течій в цій сфері теоретичних знань;
•

інтегральних комплексних теорій і концепцій, пов’язаних з

процесами глобалізації і фундаментальними змінами в структурі і характері
соціально-політичних та міжнародних відносин на початку ХХІ століття;
•

методологічних принципів забезпечення інформаційної повноти

та ефективності

діяльності спрямованої на практичне вирішення

глобальних проблем людства;
•

методологічних засад аналізу та прогнозування динаміки

соціально-політичних систем, принципів та

методів інформаційно-

аналітичної роботи в процесі прийняття і формування соціальної політики
в зазначеній сфері.
Навчальна дисципліна забезпечує вміння:
•

вільної

орієнтації в сучасних школах

та соціологічних

концепціях в сфері глобалістики;
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•

осмислення та критичного аналізу позитивних на негативних

проявів глобалізації та їх соціальних наслідків;
•

самостійної

організації

роботи

в

сфері

методологічного

забезпечення процедур підготовки та прийняття програм практичного
вирішення проблем глобалізації;
•

методичних

засад

підготовки,

написання

і

аргументації

інформаційно-аналітичних довідок, програм і сценаріїв в зазначеній сфері.
Міждисциплінарні зв’язки: «Глобалізація: соціологічний
пов’язана

з

такими

дисциплінами,

як

«Міжнародні

аналіз»

відносини»,

«Геополітика», «Політична географія світу» тощо.
Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю. Основною
формою проміжного контролю рівня знань студентів є модульні контрольні
роботи. Підсумковий контроль знань здійснюється у формі проведення
іспиту.
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Тематичний план дисципліни
«Глобалізація: соціологічний аналіз»
№

1
2
3

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1. Глобальні проблеми: підходи до її аналізу та
вивчення. Глобалістика : виникнення та етапи еволюції
Тема 1. Виникнення та еволюція глобальних проблем. Основні школи і
підходи до їх усвідомлення та вивчення. Основні поняття та напрямки
глобалістики.
Тема 2. Глобальні проблеми та їх соціальні наслідки. Підходи та
концептуальні засади системного осмислення процесів глобалізації
Тема 3. Соціологічні концепції глобального розвитку 70х-80х років
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Змістовий модуль 2. Культурологічні та цивілізаційні концепції
80х-90х років. Глобалізація та інформаційна революція
Тема 4. Культурологічні та цивілізаційні підходи до вивчення та аналізу
глобальних проблем.
Тема 5. Глобалізація та інформаційна революція. Інформаційна
парадигма сучасної цивілізації: від економічного до інформаційного
детермінізму
Змістовий модуль 3. Інформаційне суспільство в епоху глобалізації:
його характеристики та тенденції розвитку
Тема 6. Становлення та основні характеристики інформаційного
суспільства
Тема 7. Комунікації в глобальному інформаційному просторі
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Тема 8 . Дипломатія як інформаційно-комунікативний процес
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11

Тема 9. Соціально-політичні комунікації та державна політика в
глобальному інформаційному просторі
Змістовий модуль 4. Соціально-політичні науки та міжнародні
відносини в умовах глобалізації
Тема 10. Еволюція та особливості методологічних підходів до аналізу
МВ на глобальному та регіональному рівнях.
Тема 11.Міжнародна політична економіка та глобалізація
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Тема 12. Соціально-екологічні проблеми та міжнародні режими

4
5

6

10

13
14

Змістовий модуль 5. Міжнародна безпека. Глобальні трансформації
та безпека розвитку
Тема 13. Базові принципи та еволюція підходів до міжнародної,
національної та регіональної безпеки в умовах глобальних проблем
Тема 14. Безпека і стримування: від взаємного гарантованого знищення
5

15

до концепції «ядерної зими» і нового в
умовах глобальної
взаємозалежності.
Тема 15. Глобальні трансформації та безпека розвитку
Разом:
(лекцій40 ,сем.-26, сам. роб.58,- іспит)
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Зміст дисципліни
«Глобалізація: соціологічний аналіз»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ПІДХОДИ ДО ЇІ
АНАЛІЗУ ТА ВИВЧЕННЯ. ГЛОБАЛІСТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА
ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ
ТЕМА 1. Виникнення та еволюція глобальних проблем. Основні
школи і підходи до їх усвідомлення та вивчення. Основні поняття та
напрямки глобалістики
Генеза та еволюція глобальних проблем. Основні характеристики та
особливості глобалізації. Інтелектуальні витоки та підходи. Глобалізм,
глобалізація,

глобалістика:

проблеми

дефініції

та

диференціації.

Глобалістика та регіонолістика. Глобалізація та суспільний прогрес.
Позитивні та негативні наслідки християнської доктрини прогресу.
Глобалізація як історичний процес. Глобалізація і майбутнє людства.
Література: Основна 1-10, 14,15,19—25;
Додаткова 3-5, 9- 11, 25.
Тема 2. Глобальні проблеми та їх соціальні наслідки. Підходи та
концептуальні засади системного осмислення процесів глобалізації
Глобальні

проблеми,

соціологічні

та

футурологічні

утопії.

«Технооптимізм» 50-60 років. Футурологічні утопії «золотої доби»
людства. «Технопесимізм» 70—80 років. Розчарування в прогресі.
Антисциєнтизм і технофобія. Кризи 70-х років та заснування Римського
клубу. Перша доповідь Римському клубу і концепція «нульового
зростання». Друга доповідь Римському клубу і концепція «органічного
зростання». Загальний аналіз глобальних моделей та прогнозів Римському
клубу. Глобальне моделювання як інструмент дослідження

соціальних

процесів: можливості і обмеження. Енергетичні проблеми

в доповідях

Римському клубу і сучасних футурологічних розробках. Екологічні
проблеми

в доповідях Римському клубу і сучасних футурологічних

розробках. Демографічні проблеми і глобальні процеси. Проблеми
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природних ресурсів та їх наслідки в доповідях Римському клубу і сучасних
футурологічних розробках.
Література: Основна 1-10, 14,15,19—25;
Додаткова 3-5, 7-9, 11, 25.
Тема 3. Соціологічні концепції глобального розвитку 70х-80х років
Концепції "індустріального суспільства» Дж. Гелбрейта та його
послідовників. Концепція "постіндустріального" суспільства Д. Белла та
культурні

протиріччя

економічного

сучасного

зростання»

У.

суспільства.

Ростоу.

Концепція

Концепція

«стадій

«технотронного

суспільства» Зб. Бжезинського. Концепція «шоку від зіткнення з майбутнім
» О. Тоффлера та розробки сучасних постіндустріалістів. Доповідь
Б.Гаврилишина «Дороговкази у майбутнє». "Альтернативні" проекти і
моделі глобального розвитку.
Література: Основна 1-10, 15,-19,-43-44;
Додаткова 3-5, 10-13, 27.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ
КОНЦЕПЦІЇ 80Х-90Х РОКІВ. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА
РЕВОЛЮЦІЯ
ТЕМА 4. Культурологічні та цивілізаційні підходи до вивчення та
аналізу глобальних проблем
Історичний процес та коловорот цивілізацій за Арнольдом Тойнбі.
Сучасні світові цивілізації в контексті глобальних проблем та можливих
шляхів їх вирішення. Західноєвропейська цивілізація.

Мусульманська

цивілізація.
Китайська

цивілізація.

Индійська

цивілізація.

Латиноамериканська

цивілізація. Центральноафриканська цивілізація. Френсіс Фукуяма і
мондалізм. Жак Атталі і геоекономіка. Самуель Хантінгтон і неоатлантизм.
Література: Основна 1-10, 15,-19-25;
Додаткова 7-9, 15,19-21.
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ТЕМА 5. Глобалізація та інформаційна революція. Інформаційна
парадигма сучасної цивілізації: від економічного до інформаційного
детермінізму
Інформація, комунікація і глобалізація. Базові поняття та
визначення. Інформаційні процеси в класичній теорії інформації. Концепція
інформації в сучасній науці. Математичний, фізичний, комунікаційний та
соціальний підходи. Соціальна інформатика та її еволюція в епоху
глобалізації. Інформаційні процеси та соціальні системи.
Література: Основна 1-10, 14, 15, 22-23, 49-50;
Додаткова 10, 22-26.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В
ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ТЕМА 6.
Становлення
інформаційного суспільства
Інформаційна

революція

та
та

основні
її

наслідки.

інформатизація. Інформаційне суспільство. Історичні

характеристики
Глобалізація

та

етапи розвитку та

формування інформаційного суспільства. Мак Льюен та ідея „глобального
села”. Переваги та небезпеки процесу глобалізації та

становлення

інформаційного суспільства. Негативні соціальні наслідки інформатизації.
Загрози правам і свободам людини. Втручання в приватне життя. Втрата
соціокультурного розмаїття.
Література: Основна 1-10, 14, 46-52;
Додаткова 13, 14, 54.
ТЕМА 7. Комунікації в глобальному інформаційному просторі
Розвиток теорії комунікації.

Основні функції комунікації. Види і

типи комунікації. Порівняльний аналіз міжособистісної, групової, масової
та глобальної комунікації. Сучасні інформаційно-комунікативні технології
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та процеси глобалізації. Інформаційне поле та цільова аудиторія.
Інформаційне суспільство та інформаційна етика.
Література: Основна 4-10,46-57;
Додаткова 2-517 , 24-26.
ТЕМА 8 . Дипломатія як інформаційно-комунікативний процес
Визначення дипломатії як інформаційно-комунікативного процесу.
Етапи

розвитку

дипломатії.

Структура.

Процеси,

цілі

діяльності.

Традиційна дипломатія, нова дипломатія, дипломатія холодної війни,
дипломатія після холодної війни, дипломатія в інформаційному суспільстві.
Функції дипломатії. Теорія переговорів та медіа - дипломатія в епоху
глобальних масових комунікацій. Віртуальна дипломатія в концепції нової
дипломатії США. Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі
і формуванні зовнішньої політики. Передбачення і ціль в політиці і
розвитку суспільства в цілому. Національні інтереси як основа формування
зовнішньої політики. Національні інтереси і теорія "перцепції. Взаємодія
національних інтересів як визначальний компонент динаміки міжнародних
систем.
Література: Основна 1-8, 41-43;
Додаткова 14-16, 30-36.
ТЕМА 9. Соціально-політичні комунікації та державна політика в
глобальному інформаційному просторі
Інформація

і

ефективність

зовнішньополітичної

діяльності.

Національна та міжнародна інформаційна політика. Інформаційна політика
міжнародних організацій. Національна інформаційна політика. Національна
інформаційна політика розвинених країн Заходу: США, Великобританії,
Франції, Німеччини. Національна інформаційна політика Росії. Національна
інформаційна політика України.
Роль державних і комерційних агентств новин та нові

технології

паблісіті. Україна в європейському і глобальному масово-комунікаційному
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просторі. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в створенні
позитивного іміджу України на міжнародній арені.
Література: Основна 1-8, 49-54;
Додаткова 18, 23, 30-36.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Тема 10. Еволюція та особливості методологічних підходів до
аналізу МВ на глобальному та регіональному рівнях
Проблеми класифікації та диференціації. Традиційний історичний
підхід. Ліберальний ідеалізм. Біхейвіоризм. Класичний політичний реалізм.
Державно-центристські теорії та їх обмеженість. Неадекватність державноцентристських теорій реаліям сучасності. Неомарксизм, теорія світових
систем. Неолібералізм, неореалізм і їх модифікації. Модерністські теорії:
фемінізм, історична соціологія, постмодернізм, соціальний конструктивізм
тощо. Гендерні проблеми та феміністські теорії розвитку в умовах
глобальних проблем. Етичний вимір міжнародних відносин.
Література: Основна 1-8, 49-54
Додаткова 18,23,30-36
Тема 11.Міжнародна політична економіка та глобалізація
Глобальні економічні процеси та еволюція міжнародних економічних
відносин. «Економізація» та транснаціоналізація світової політики та
міжнародних відносин. Протекціонізм та вільна торгівля. Еволюція
міжнародної

валютної

системи.

Міжнародна

політична

економіка.

Міжнародна інтеграція та глобалізація. Етапи та проблеми європейської
економічної інтеграції. Інституційна структура глобальних та регіональних
інтеграційних об’єднань. Економічні міжнародні режими та їх роль.
Перехід від геополітики до геоекономіки.
Література: Основна 1-6, 14-17, 40-43;
Додаткова 5-6, 29-33.
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Тема 12. Соціально-екологічні проблеми та міжнародні режими
Екологічні

проблеми

та

соціальний

прогрес.

Глобалізація

екологічних проблем та формування нових підходів до взаємодії в системі
«людина-природа». Соціальна екологія та адаптивні стратегії розвитку.
Необхідність формування та імплементації нової міжнародної екологічної
політики на екологічної етики. Екологічні міжнародні режими та їх роль.
Конференція в Ріо- де -Жанейро та її наслідки. Кіотський протокол та інші
екологічні режими.
Література: Основна 1-6, 12-15, 20, 40-43;
Додаткова 5-6, 29-33.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА.
ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ
Тема 13. Базові принципи та еволюція підходів до міжнародної,
національної та регіональної безпеки в умовах глобальних проблем
Базові принципи та категорії

міжнародної, національної та

регіональної безпеки Еволюція підходів до розуміння і визначення безпеки
(від Гоббса до Б.Бузана). Безпека і соціальний прогрес. Рівні безпеки
(локальний, національний, регіональний,

міжнародний, глобальний).

Елементи безпеки і можливості їх оцінки. Основи безпеки країн сучасного
світу. Безпека і політика. Типи і види безпеки. Дилема небезпеки. Безпека
«сильних» і «слабких» країн. Безпека і стабільність. Баланс сил, баланс
інтересів і баланс влади з точки зору стабільності і безпеки. Безпека в
біполярному, монополярному і багатополярному світі.
Література: Основна 1-9,14-17,25-30;
Додаткова 3-6,27-33.
ТЕМА 14. Безпека і стримування: від взаємного гарантованого
знищення до концепції «ядерної зими» і нового в умовах глобальної
взаємозалежності
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Безпека і стримування. Діалектика взаємодії внутрішньої і зовнішньої
безпеки. Національна безпека та ії складові. Цивільно-військові відносини
(теорія і практика). Військова доктрина і військова стратегія. Ядерні
доктрини і безпека. Розрядка і теорія «взаємної безпеки».Безпека і
стримування в сучасну добу. Концепції колективної безпеки Взаємодіюча
система, «дилема безпеки» і теорія ігор. Чому ігри з нульовою сумою
стають іграми з від’ємною сумою. Затрати і ризик у системі. Фактор загрози
третіх країн. Три концепції «взаємної безпеки» («технічна, «послаблення
загрози», концепція «підтримки»), варіанти політики їх імплементації.
Взаємна безпека і глобальна безпека. Історія і форми поширення ядерної
зброї.

Стратегічна

ядерна

зброя.

Альтернативи для оборони та

альтернативні стратегії на перспективу.
Література: Основна 1-5,12-15, 17-22;
Додаткова 14-16,24-28.
Тема 15. Глобальні трансформації та безпека розвитку.
Міжнародні системи : еволюція та розвиток в умовах глобалізації.
Дифузні, дифузно-блокові , одно полярні, біполярні, багатополярні системи.
Структура
Міжнародні

полярності
режими

і

стабільність

безпеки

та

розвитку

міжнародні

глобальному

інститути.

світі.

Зростаюча

взаємозалежність і пошуки нових форм МВ і світового порядку в епоху
глобальних трансформацій. “Новий націоналізм” і “альтернативні рухи”.
Зростаюче розмаїття міжнародних акторів. Антиглобалізм та процеси
дезінтеграції в умовах глобальних проблем. Дослідження проблем миру.
Дослідження теорії конфліктів. Реалістичний шлях до Всесвітньої Безпеки.
Ліберальний шлях до Всесвітнього Миру. Новий світовий порядок та
дискусії на світових саммітах з проблем глобального розвитку в
Йоганнесбурзі, Давосі та ін. Майбутнє глобалістики.
Література: Основна 1-9, 13-15, 1, 38, 42-43;
Додаткова 3-5, 10-13, 34-36.
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Критерії оцінювання:
ВИД КОНТРОЛЮ
Блок 1

Блок 2

Модульні завдання

Бали

Підсумкови
Блок 3
Контрольна

Модуль

Семінарські

робота

й
бал за
семестр

заняття
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

до 60

до 20

100

І модуль оцінюється в 10 балів
ІІ модуль оцінюється в 10 балів
ІІІ модуль оцінюється в 20 балів
IV модуль оцінюється в 10 балів
V модуль оцінюється в 10 балів
Для отримання відповідної оцінки необхідно успішно написати контрольні
роботи і набрати:
60—74 бали – «задовільно»
75-87 балів – «добре»
88-100 балів – «відмінно»
Студенти, які набрали
відмінники.

91 бал і більше звільнюються від іспиту як
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Питання для самоконтролю
1.

Генеза та еволюція глобальних проблем. Основні характеристики та

особливості глобалізації. Інтелектуальні витоки та підходи.
2.

Глобалізм,

глобалізація,

глобалістика:

проблеми

дефініції

та

диференціації. Основні школи і підходи до усвідомлення та вивчення.
3.

Глобалістика та регіонолістика. Глобалізація та суспільний прогрес.

4.

Позитивні та негативні наслідки християнської доктрини прогресу.

Глобалізація як історичний процес. Глобалізація і майбутнє людства.
5.

Глобальні

проблеми,

соціологічні

та

футурологічні

утопії.

«Технооптимізм» 50-60 років. Футурологічні утопії «золотоі доби»
людства.
6.

«Технопесимізм»

70—80

років.

Розчарування

в

прогресі.

Антисциєнтизм і технофобія.
7.

Кризи 70х років та заснування Римського клубу. Перша доповідь

Римському клубу і концепція «нульового зростання»
8.

Друга

доповідь

Римському

клубу

і

концепція

«органічного

зростання»
9.

Загальний аналіз глобальних моделей та прогнозів Римському клубу.

10.

Глобальне моделювання як інструмент дослідження

соціальних

процесів: можливості і обмеження.
11.

Енергетичні проблеми

в доповідях Римському клубу і сучасних

футурологічних розробках
12.

Екологічні проблеми

в доповідях Римському клубу і сучасних

футурологічних розробках
13.

Демографічні проблеми і глобальні процеси.

14.

Проблеми природних ресурсів та їх наслідки в доповідях Римському

клубу і сучасних футурологічних розробках
15.

Історичний процес та коловорот цивілізацій за Арнольдом Тойнбі.

Сучасні світові цивілізації в контексті глобальних проблем та можливих
шляхів їх вирішення.
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16.

Френсіс Фукуяма і мондалізм.

17.

Жак Атталі і геоекономіка.

18.

Самуель Хантінгтон і неоатлантизм.

19.

Інформація, комунікація і глобалізація. Базові поняття та визначення.

Інформаційні процеси в класичній теорії інформації.
20.

Концепція інформації в сучасній науці. Математичний, фізичний,

комунікаційний та соціальний підходи. Соціальна інформатика та її
еволюція в епоху глобалізації.
21.

Інформаційні

процеси та соціальні системи. . Дипломатія

як

інформаційно-комунікативний процес
22.

Визначення дипломатії як інформаційно-комунікативного процесу.

Етапи розвитку дипломатії. Структура. Процеси, цілі діяльності.
23.

Традиційна дипломатія, нова дипломатія, дипломатія холодної війни,

дипломатія після холодної війни, дипломатія в інформаційному суспільстві.
Функції дипломатії.
24.

Теорія переговорів та медіа - дипломатія в епоху глобальних масових

комунікацій. Віртуальна дипломатія в концепції нової дипломатії США
25.

Національна та міжнародна інформаційна політика. Інформаційна

політика міжнародних організацій. Національна інформаційна політика.
26.

Національна інформаційна політика розвинених країн Заходу: США,

Великобританії, Франції , Німеччини.
27.

Національна інформаційна політика Росії.

28.

Національна інформаційна політика України.

29.

Роль державних і комерційних агентств новин та нові

технології

паблісіті. Україна в європейському і глобальному масово-комунікаційному
просторі.
30.

Роль

інформаційно-комунікаційних

технологій

в

створенні

позитивного іміджу України на міжнародній арені.
31.

Особливості методологічних підходів до аналізу МВ на глобальному

та регіональному рівнях.
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32.

Традиційний історичний підхід. Ліберальний ідеалізм. Біхейвіоризм.

Класичний політичний реалізм. Державно-центристські теорії та їх
обмеженість. Неадекватність державно-центристських теорій реаліям
сучасності.
33.

Неомарксизм, теорія світових систем. Неолібералізм, неореалізм і їх

модифікації.

Модерністські

теорії:

фемінізм,

історична

соціологія,

постмодернізм, соціальний конструктивізм тощо.
34.

Гендерні проблеми та феміністські теорії розвитку в умовах

глобальних проблем.
35.

Етичний вимір міжнародних відносин.

36.

Глобальні економічні процеси та еволюція міжнародних економічних

відносин . «Економізація» та транснаціоналізація світової політики та
міжнародних відносин. Протекціонізм та вільна торгівля. Еволюція
міжнародної валютної системи .
37.

Міжнародна

політична

економіка.

Міжнародна

інтеграція

та

глобалізація. Етапи та проблеми європейської економічної інтеграції.
Інституційна

структура

глобальних

та

регіональних

інтеграційних

об’єднань. Економічні міжнародні режими та їх роль
38.

Перехід від геополітики до геоекономіки.

39.

Екологічні

проблеми

та

соціальний

прогрес.

Глобалізація

екологічних проблем та формування нових підходів до взаємодії в системі
«людина-природа». Соціальна екологія та адаптивні стратегії розвитку.
40.

Необхідність формування та імплементації нової міжнародної

екологічної політики на екологічної етики.
41.

Екологічні міжнародні режими та іх роль. Конференція в Ріо- де -

Жанейро та ії наслідки. Кіотський протокол та інші екологічні режими.
42.

Базові принципи та категорії

міжнародної, національної та

регіональної безпеки. Еволюція підходів до розуміння і визначення безпеки
(від Гоббса до Б.Бузана).
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43.

Безпека

і

соціальний

прогрес.

Рівні

безпеки

(локальний,

національний, регіональний, міжнародний, глобальний). Елементи безпеки
і можливості їх оцінки.
44.

Основи безпеки країн сучасного світу. Безпека і політика. Типи і види

безпеки. Дилема небезпеки. Безпека «сильних» і «слабких» країн.
45.

Безпека і стабільність. Баланс сил, баланс інтересів і баланс влади з

точки зору стабільності і безпеки.
46.

Безпека в біполярному, монополярному і багатополярному світі.

47.

Безпека і стримування. Діалектика взаємодії внутрішньої і зовнішньої

безпеки.
48.

Національна безпека та ії складові. Цивільно-військові відносини

(теорія і практика).
49.

Військова доктрина і військова стратегія. Ядерні доктрини і безпека.

50.

Розрядка і теорія «взаємної безпеки».Безпека і стримування в сучасну

добу.
51.

Концепції колективної безпеки. Взаємодіюча система, «дилема

безпеки» і теорія ігор.
52.

Чому ігри з нульовою сумою стають іграми з від’ємною сумою.

Затрати і ризик у системі. Фактор загрози третіх країн.
53.

Три концепції «взаємної безпеки» («технічна, «послаблення загрози»,

концепція «підтримки»), варіанти політики їх імплементації.
54.

Взаємна безпека і глобальна безпека. Історія і

форми поширення

ядерної зброї.
55.

Стратегічна

ядерна

зброя.

Договори ОСО-1, ОСО-2, START-1,

START-2, START-3 .
56.

Роль стримування. Альтернативи для оборони та альтернативні

стратегії на перспективу.
57.

Від взаємного гарантованого знищення до концепції «ядерної зими» і

нового політичного мислення. Глобалізація світового розвитку і проблеми
безпеки.
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58.

Безпека у взаємопов’язанному, взаємозалежному світі.

59.

Міжнародні системи : еволюція та розвиток в умовах глобалізації.

Дифузні, дифузно-блокові, однополярні, біполярні, багатополярні системи.
60.

Структура полярності і стабільність розвитку глобальному світі.

Міжнародні режими безпеки та міжнародні інститути.
61.

Зростаюча взаємозалежність і пошуки нових форм МВ і світового

порядку в епоху глобальних трансформацій.
62.

“Новий націоналізм” і “альтернативні рухи”. Зростаюче розмаїття

міжнародних акторів.
63.

Антиглобалізм та процеси

дезінтеграції в умовах глобальних

проблем.
64.

Дослідження проблем миру. Дослідження теорії конфліктів.

65.

Реалістичний шлях до Всесвітньої Безпеки.

66.

Ліберальний шлях до Всесвітнього Миру.

67.

Новий світовий порядок та дискусії на світових саммітах з проблем

глобального розвитку в Йоганнесбурзі, Давосі та ін.
68.

Майбутнє глобалістики.

69.

Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності.

70.

Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі і

формуванні зовнішньої політики.
71.

Передбачення і ціль в політиці і розвитку суспільства в цілому.

72.

Національні інтереси як основа формування зовнішньої політики.

73.

Взаємодія національних інтересів як визначальний компонент

динаміки міжнародних систем.
74.

Система колективної безпеки в сучасних теоріях міжнародних

відносин.
75.

Чи можуть врятувати світ ідеї альтернативістів?

76.

Чи замінить геоекономіка геополітику?

77.

Сучасні інтегральні теорії міжнародних відносин: Ф.Фукуяма vs.

С.Хантінгтона
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78.

“Мондіалізм” в сучасних теоріях МВ.

79.

Чи можна

говорити про рівноправ’я чоловіків і жінок у світовій

політиці?
80.

Шість принципів політичного реалізму Г.Моргентау.

81.

” Синдром братських країн” в теорії зіткнення цивілізацій.

82.

Чи не застаріли питання: національні інтереси, баланс сил, блоки,

дієспроможність, стримування тощо в сучасну епоху?
83.

Конфуціансько-ісламський блок як одна з причин

конфліктів в

сучасному світі.
84.

Основні підходи ПР до загальної безпеки.

85.

Чи згодні Ви з тим, що назріла необхідність розбудови системи МВ на

основні не тільки “чоловічих”, але й “жіночих” цінностей?
86.

Основні типи і особливості неореалізму і неоідеалізму.

87.

Принципи національного суверенітету в сучасному міжнародному

праві.
88.

Чи згодні Ви, що політичний ідеалізм залишається красивою утопією?

89.

Що краще для виживання і збереження цивілізації ПР чи ПІ?

90.

Жінка – політичний лідер: чи обов’язково вона має бути політичним

екстремістом, бути Голдою Мейєр, Юлією Тимошенко, Сажі Уймалатовою
чи Наталією Вітренко?
91.

Що має включати в себе поняття “благоденства” на екологічно

вразливій планеті?
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