




ВСТУП/INTRODUCTION 

1. Мета дисципліни: розуміння міждисциплінарних теоретичних підвалин дослідження 

процесу глокалізації  та  просторово-часових  трансформацій викликаних нею й вміння 

ставити та успішно розв'язувати на відповідному професійному рівні складні науково-

дослідницькі задачі та практичні проблеми щодо  контекстного аналізу суспільно-

просторових зрушень, здійснюючи професійну діяльність в науково-дослідницькій, 

експертно-аналітичній,  викладацькій, консультаційній та громадській сфері, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

The discipline is aimed to provide for understanding of interdisciplinary theoretical foundations of 

glocalization process and caused by it spatio-temporal and the ability to to set and successfully solve 

at the appropriate professional level complex research tasks and practical problems of contextual 

analysis of socio-spatial changes, carrying out professional activities in research, expert-analytical, 

teaching, consulting and public spheres, characterized by uncertainty conditions and requirements. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1) Знання теоретичних основ глобальної та регіональної географії, географічного 

країнознавства, географії світового господарства, соціально-економічної географії 

країн світу, геоглобалістики;  

2) Володіння елементарними навичками порівняльно-географічного аналізу, нотування й 

реферуфання літературних джерел. 

 

Admission requirements: 

1) Basic knowledge of the theoretical foundations of global and regional geography, regional 

and country studies, geography of the world economy, socio-economic geography of the 

world, geoglobalistics; 

2) Basic skills of comparative geographical analysis, notation and review of literary sources 

3. Анотація навчальної дисципліни: Розкривається сутність теоретичних підвалин 

дослідження процесу глокалізації, розглядаючи, зокрема:  діалектика відношень локальне- 

глобальне, концептуальних інтепретацій глокалізації та їх критичного аналізу, нових 

аналітичних схем дослідження суттєвих причинно-наслідкових ефектів глобальних 

трансформацій на локальному рівні й навпаки із застосуванням контекстного аналізу. Курс 

викладається англійською мовою. 

 

Course summary: The course traces the essence of the theoretical foundations of of research of 

glocalization process is revealed, considering, in particular: essence of global-local relations, 

conceptual interpretations of glocalization and their critical analysis, new analytical schemes of 

research of essential causal effects of global transformations at local level and vice versa with 

contextual analysis. The course is taught in English. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) націлені на здобуття знань й дослідних вмінь щодо 

контекстного аналізу  суспільно-просторових ефектів глокалізації , зокрема: розуміння 

діалектики відношень глобальне-локальне, концептуальних інтепретацій глокалізації (ЗК1; 

ФК1, 2); здатність проводити критичний аналіз та застосовувати міждисциплінарні підходи 

визначаючи особливості теоретизації глокалізації в межах та/або поза-межами глобалізації; 

(ЗК2, 5; ФК2, 17); здатність адаптувати та застосовувати прийоми контекстного аналізу за 

прикладом політичної географії до вивчення суспільно-просторових трансформацій на різних 

таксономічних рівнях (ЗК2, 3, 9; ФК 5, 8, 11, 17); здатність проводити соціально-економічну 

та політико-географічну експертизу й моніторинг глокалізації, використовуючи знання та 

вміння планувати, проводити та публічно презентувати результати наукових досліджень, 

забезпечити зрозуміле донесення власних знань, висновків та аргументацій до фахівців і 

нефахівців (ЗК2, 9, 12; ФК2, 5, 8, 13,17). 

 



Objectives (learning objectives) are aimed at acquiring knowledge and research skills on the 

contextual analysis of  socio-spatial transformations, namely: understanding the essence of global-

local relations, conceptual interpretations of glocalization (GC1; PC 1, 2); the ability to conduct 

critical analysis and apply interdisciplinary approaches in determining the features of theorization of 

glocalization within and / or outside globalization; (GC2, 5; PC 2, 17); - the ability to adapt and 

apply the techniques of contextual analysis on the example of political geography to the study of 

socio-spatial transformations at different taxonomic levels (GC2, 3, 9; PC5, 8, 11, 17); the- ability to 

conduct socio-economic and political-geographical expertise and monitoring of glocalization, using 

knowledge and skills to plan, conduct and publicly present research results, provide clear 

communication of own knowledge, conclusions and arguments to specialists and non-specialists 

(ZK2, 9, 12; FK2 , 5, 8, 13,17). 

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 (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Розуміння діалектики відношень глобальне-

локальне та їх концептуальних інтепретацій  

Лекції, семінарські 

заняття, самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

Бліц-опитування 

(більше 60% 

правильних 

відповідей), 
дискусія, 

мозковий штурм, 

презентація та 

захист дослідного 

кейсу,  іспит 

до 10% 

1.2 Знання особливостей теоретизації глокалізації 

в межах та/або поза-межами глобалізації 

Лекції, семінарські 

заняття, самостійна 

робота 

до 10% 

1.3. Розуміння сутності критичного аналізу та 

застосовування міждисциплінарних підходів у 

визначенні суспільно-просторового контексту 

впливів глобалізації на різних таксономіних 

рівнях   

Лекції, семінарські 

заняття, самостійна 

робота, дослідний кейс 

до 10% 

1.4. Знання сутності контекстного аналізу  Лекції, семінарські 
заняття, самостійна 

робота 

до 10% 

1.5. Знання сутності та аналітичної схеми 

дослідного кейсу 

Лекції, семінарські 

заняття, самостійна 

робота 

Дискусія, 

завдання 

самостійної 

роботи 

до 10% 

2.1 Вміти використовувати критичний аналіз та 

міждисциплінарні підходи при інтерпретації 

теоретичних положень та реалізації кейс-

дослідження 

Семінарські заняття, 

самостійна робота, 

дослідний кейс 

мозковий штурм, 

Дискусія, 

презентація та 

захист 

результатів 

дослідного кейсу 

 

 

до 30% 

2.2 Вміти застосовувати прийоми контекстного 

аналізу до вивчення суспільно-просторових 

трансформацій на різних таксономічних 

рівнях 

Семінарські заняття, 

самостійна робота, 

дослідний кейс 

2.3. Здатність проводити соціально-економічну та 
політико-географічну експертизу й 

моніторинг глокалізації, використовуючи 

знання та вміння планувати, проводити та 

публічно презентувати результати наукових 

досліджень, проводити рецензування 

Семінарські заняття, 
самостійна робота, 

дослідний кейс 

3. Комунікація: практика й вдосконалення 

навиків використання відповідних методів та 

прийомів дискусії, групової роботи (мозковий 

штурм), належного представлення 

результатів, у тч іноземною мовою з 

використанням сучасних ІКТ. 

Семінарські заняття, 

аналітична довідка, 

презентація, дискусія,  

Дискусія, 

мозковий штурм, 

презентація 

результатів 

критичного 

читання, завдань 

самостіної 

роботи, іспит 

до 10% 

                                         
 



4. Знання та вміння планувати, проводити та 

публічно презентувати результати наукових 

досліджень, забезпечити зрозуміле донесення 

власних знань, висновків та аргументацій до 
фахівців і нефахівців 

Лекції, семінарські 

заняття, аналітична 

довідка, презентація, 

дискусія 

Дискусія, 

мозковий штурм, 

презентація та 

захист, 
рецензування 

дослідного кейсу, 

іспит 

до 10% 

Course learning results: 
Learning results 

(1. knowledge; 2. skills; 3. communication; 4. 
autonomy and responsibility) 

Teaching forms 
Methods of 

evaluation 
Share of final 

grade Cod

e 
Learning result 

1.1 Knowledge of the essence of global-local 

relations and their conceptual interpretations 

Lecture, seminar, self-

preparatory assignments  

 

 

 
 

 

Blitz-testing (over 

60% of correct 

answers), 

discussion, 

brainstorming, 

presentation and 

defense of case-

study results, 

examination 

до 10% 

1.2 Knowledge of the features of theorization of 

glocalization within and / or outside globalization 

Lecture, seminar, self-

preparatory assignments 

до 10% 

1.3. Understanding the essence of critical analysis and 
application of interdisciplinary approaches in 

determining the socio-spatial context of the 

effects of globalization at different taxonomic 

levels 

Lecture, seminar, self-
preparatory assignments, 

case study 

до 10% 

1.4. Knowledge of the essence of contextual analysis Lecture, seminar, self-

preparatory assignments 

до 10% 

1.5. Knowledge of the essence and analytical design 
of the research case 

Lecture, seminar, self-
preparatory assignments 

Discussion, 
brainstorming, 

self-preparatory 

assignment  

до 10% 

2.1 Be able to use critical analysis and 

interdisciplinary approaches in the interpretation 

of theoretical positions and the implementation of 

case studies 

Lecture, seminar, self-

preparatory assignments, 

case-study 

Brainstorming, 

discussion, 

presentation and 

defense of case-

study results 

 

 

до 30% 

2.2 Be able to apply the techniques of contextual 

analysis to the study of socio-spatial 

transformations at different taxonomic levels 

Seminar, self-preparatory 

assignments, case-study  

2.3. Ability to conduct socio-economic and political-

geographical expertise and monitoring of 

glocalization, using knowledge and skills to plan, 

conduct and publicly present the results of 

scientific research, to provide clear 
communication of own knowledge, conclusions 

and arguments to specialists and non-specialists 

Seminar, self-preparatory 

assignments, case-study 

3. Communication: practice and improvement of 

skills in the use of appropriate methods and 

techniques of discussion, group work 

(brainstorming), proper presentation of results, 

using foreign language (s) and modern ICT. 

seminars, analytic essay, 

presentation, discussion  

Brainstorming, 

discussion, 

presentation and 

defense of case-

study results, 

examination 

до 10% 

4. Knowledge and ability to plan, conduct and 

publicly present the results of scientific research, 

to provide clear communication of own 

knowledge, conclusions and arguments to 

specialists and non-specialists 

Lectures, seminars, 

analytic essay, 

presentation, discussion  

Brainstorming, 

discussion, 

presentation and 

defense of case-

study results, 
examination 

до 10% 

 

 

 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання за дисципліною 

                            (код)  

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3 4 

ПРН2 Розуміти й застосовувати у 

професійній діяльності знання щодо 

природи та значення глобалізаційних 

процесів та глокалізації глобальних 

трансформацій, включаючи розвиток 

уявлень про особливості та прогнозування 

природних та суспільних процесів, ризиків 
та конфліктів у ландшафтній оболонці,  

забезпечуючи імператив сталого розвитку 

та збереження різноманіття географічного 

середовища. 

+ + +   +    + 

ПРН5 Застосовувати у вирішенні 

професійних завдань  теоретичний, 

категорійно-понятєвий та аналітико-

дослідницький апарат, інтегративну 

функцію географічного знання до аналізу 

глобальних суспільно-політичних, соціо-

екологічних, соціо-культурних, 

інформаційно-технологічних  

трансформацій та особливостей їх прояву у 
країнах та регіонах світу  відповідно до 

певного історичного або сучасного 

контексту. 

 + + + + +  +  + 

ПРН7 Застосовувати у практичній 

діяльності знання з імажинарної географії 

та брендингу місць та територій у 

глобальному, регіональному та місцевому 

контексті, з урахуванням географо-

країнознавчої та суспільно-політичної 

специфіки. 

  + +   +   + 

ПРН9 Розуміти  застосовувати у професіні 

діяльності знання щодо принципів 

функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, 

політичної поведінки, політичної культури 

та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

 +  +   + + +  

ПРН11 Застосовувати у практичній 

діяльності знання щодо суспільно-

географічних чинників розподілу влади та 

інтересів країн та між національними 

державами в широкому просторово-

часовому контексті співвідношення сил 

(жорстка, м'яка, розумна, мережева, гостра 
тощо), геостратегічного позиціонування в 

умовах глобалізації. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Correlation between course learning results and programme learning outcomes 
Learning results of the discipline 

                            (code)  

Programme learning outcomes (PLO) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3 4 

PLO2 To understand and to apply in 

professional activities knowledge about the 

nature and significance of globalization 
processes and glocalization of global 

transformations, including the development of 

+ + +   +    + 



ideas about the features and forecasting of 

natural and social processes, risks, and 

conflicts in the landscape mantle, ensuring the 

imperative of sustainable development and 
geographical diversity. 

PLO5 To apply theoretical, categorical-

conceptual and analytical-research apparatus, 

the integrative function of geographical 

knowledge for analyzing the global socio-

political, socio-ecological, socio-cultural, 

informational and technological 

transformations and features of their 

manifestation in countries and regions of the 

world accounting for a particular historical or 

modern context in solving professional 

problems. 

 + + + + +  +  + 

PLO7 To apply in practice knowledge of 
imaginary geography and branding of places 

and territories in a global, regional, and local 

context, taking into account the geographical 

and ethnographic and socio-political specifics. 

  + +   +   + 

PLO9 To understand and to apply in 

professional activities knowledge of the 

principles of functioning and patterns of 

development of government and public policy, 

political institutions and processes, political 

behavior, political culture and ideology, world 

politics and politics of individual countries and 

regions. 

 +  +   + + +  

PLO11 To apply in practice knowledge of 

socio-geographical factors of distribution of 
power and interests of countries and between 

nation-states in a broad space-time context of 

the balance of power (hard, soft, smart, 

network, acute, etc.), geostrategic positioning 

under globalization. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання бліц-опитувань, презентації, участі в 

обговореннях на семінарських заняттях, презентації та захисту результатів кейс 

дослідження, іспиту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови опанування дисципліни 

на належному рівні така: 

 Результати навчання –1.1. – 1.5. (знання) – до 10% за кожен 

 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.1.-2.3)  - до 30%  

 Результати навчання – 3 (комунікація) – до 10% 

 Результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) –  до 10% 

Evaluation scheme: the level of achievement of all planned learning results is determined by the 

results of blitz-tests, oral presentations, participation in discussions at seminars, presentation and 

defense of case-study results, exam. 

The share of learning outcomes in the final grade, provided that the discipline is mastered at the 

appropriate level, is as follows: 

 Learning outcomes –1.1. - 1.5. (knowledge) - up to 10% for each 

  Learning outcomes - 2 (skills LO 2.1.-2.3) - up to 30% 

 Learning outcomes - 3 (communication) - up to 10% 



 Learning outcomes - 4 (autonomy and responsibility) - up to 10% 

7.1. Форми оцінювання студентів: Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських 

занять. Завершується дисципліна іспитом. 

Упродовж семестру після завершення відповідних тем проводиться бліц-опитування із 

відкритими запитаннями. Для визначення рівня досягнень результатів навчання за пунктами 

2 та 3 студенти презентують авторські результати дослідного кейсу глобалізації (на прикладі 

за вибором студента).  

Оцінювання впродовж семестру:  

1. Бліц-опитування – 10/6 балів за кожне 

2. Семінарські заняття  – 10/6 балів 

3. Презентація дослідного кейсу – 40/24 балів. 

 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 

від максимально можливої кількості балів) проводиться семестрова контрольна робота, 

максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 

100-бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 

60% від максимально можливої кількості балів, при цьому оцінка за результати навчання, 

передбачені пунктами 2 та  3  не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня  (не 

менше 15 та 5 балів відповідно). 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: Аналітичне есе й рецензування аналітичних есе 

колег за творчим завданням. Максимальна кількість балів на іспиті – 40 

балів, 

мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 

кількості  

балів, відведених на іспит). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20  

блів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту 

36 балів 

Forms of evaluation: Classes are held in the form of lectures, seminars. The discipline ends with an 

exam. 

Throughout the term (after the completion of the relevant topics) the  blitz-tests are conducted. To 

determine the level of achievement of learning results under items 2 and 3, students present the 

author's results of glocalization case study (exapmles by optional case of the student). 

Throughout the term evaluation: 

1. Blitz-tests – 10/6 points per each 

2. Seminars  - 10/6 points 

3. Presentation of case-study  - 40/24 points 

For students who failed to reach the minimum level of the grade throughout the term (60% of the 

maximum possible points) the semester test is conducted, the maximum score for which may not 

exceed 40% of the final grade (up to 40 points on a 100-point scale). 

For obtaining a positive final grade in the discipline it is necessary to achieve at least 60% of the 

maximum possible number of points, and the grade for learning results provided for in paragraphs 2 

and 3 may not be less than 50% of the maximum level (not less than 15 and 5 points respectively). 

 

Final assessment in the form of an exam: Analytical essay and peer review of colleagues analytic 

essays (by random choice). Maximum number of points on the exam - 40 points, the minimum 



number of points that are added to the semester - 24 points (60% of the maximum number points 

allocated for the exam). 

Students who scored a total of less than the critical-critical minimum – 20 points are not allowed to 

take the exam. The recommended minimum for admission to the exam constitutes 36 points. 

 

7.2 Організація оцінювання: впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, 

включаючи самостійну роботу і виконання дослідного завдання, зокрема: 

- Результати бліц-тестів оцінюються по завершенні відповідних тем у відповідності 

до розкладу занять; 

- Участь й дискусіях, брейнстормінгах та виступи на семінарських заняттях у 

відповідності до розкладу занять; 

- Результати самостійних завдань до дослідного кейсу (фрагменти аналітичної 

довідки) здаються у відповідності з розкладом  

- Презентація результатів дослідного кейсу у відповідності з розкладом 

семінарських занять за темами 4,5,6. 

- Аналітичне есе й ррецензування оцінюються під час іспиту. 

За роботи подані після зазначеного терміну оцінка зменшується на 1 бал за кожен день 

запізнення. 

 

Organization of evaluation: all types of work are evaluated throughout the term, including self-

preparatory assignmentsand performance of case-study, in particular: 

- - Participation and discussions, brainstorming and speeches at seminars in accordance with the 

class schedule; 

- The results of independent tasks for the research case (fragments of analytical information) are 

submitted in accordance with the schedule 

- Presentation of the results of the research case in accordance with the schedule of seminars on 

topics 4,5,6. 

- The analytic essay is peer-reviewed and evaluated during the examination. 
For works submitted after stipulated deadlines, the grade is reduced by one point per each day of delay. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок/ Grades correspondence scale 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  і  семінарських / 

занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

 

Самостійна 
робота 

 
Вступ. 

Тема 1  Діалектика відношень локальне-глобальне 
2  6 

 
Тема 2. Конецептуалізації глокалізації: бізнес, освіта, 

медіа, громади, науковий та гуманітарний 

фокуси 

4 2 12 

 
Тема 3. Глобалізація чи глокалізація? Мережі, 

території й зміна масштабів. 
4  10 

 
Тема 4. Критичний підхід до аналітичної автономії 

глокалізації 
2 6 22 

 
Тема 5. Аналітична схема контекстного аналізу 

трансформацій 
4 6 22 

 
Тема 6. Глокалізація: багатогранність локальних 

суспільно-просторових трансформацій 
2 4 12 

 ВСЬОГО 18 18 84 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Семінарські заняття – 18  год. 

Самостійна робота – 84 год. 

 

SYLLABUS 

# Topics  

Hours 

lectures 
seminars 

 

Self-
preparatory 
assignments 

 
Introduction  

Topic 1  Dialectics of local-global relations 
2  6 

 
Topic 2. Conceptualizations of glocalization: business, 

education, media, scientific and humanitarian 

focuses 

4 2 12 

 
Topic 3. Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, 

territories and rescaling 
4  10 

 
Topic 4. Critical approach to analytic autonomy of 

glocalization 
2 6 22 

 
Topic 5. Analytic framework of contextual analysis of 

transformations 
4 6 22 

 
Topic 6. Glocalization: multiple manifestations of local 

socio-spatial transformations 
2 4 12 

 In total 18 18 84 

In total 120 hours., including: 

Lectures – 18 hours. 

Seminars – 18 hours. 
Self-preparatory assignments – 84 hours. 
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