
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Глобальні проблеми сучасності 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин й 

туристичного бізнесу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Голіков А.П., Касьян С.А.  тел.. 707-51-60.   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення положень дисциплін: «Світова економіка», 

«Економіка України», «Міжнародні економічні відносини», 

«Економіко-математичне моделювання світогоподарських 

процесів» 

Опис. Розглядаються сучасні 

виклики людському 

суспільству. Діяльність  

міжнародних організацій та їх 

внески в дослідження та 

вирішення глобальних 

проблем сучасності. 

Міжнародні угоди з 

глобальних проблем. 

Класифікація глобальних 

проблем сучасності.   

Соціальні проблеми: 

демографічна, проблема 

бідності та злиднів, 

міжнародної злочинності, 

продовольча проблема. 

Соціально-економічні 

проблеми: енергетичної 

безпеки, водогосподарська 

проблема, сировинна, 

проблема миру й міжнародної 

безпеки, проблема сталого 

соціально-економічного 

розвитку.  Природно-

екологічні проблеми. 

Проблеми кліматичних змін, 

забруднення світового океану, 

деградації земель, 

раціонального використання й 

охорони водних ресурсів, 

опустелювання, охорони 

флори й фауни. Проблема 

освоєння космосу.  

Тенденції у розвитку проблем 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни “Глобальні 

проблеми сучасності” є  розкриття змісту сучасних 

проблем людства, оцінка їх впливу на життєдіяльність   

суспільства та його довкілля, визначення динаміки  

розвитку проблем та визначення шляхів їх подолання 

 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 
знати : 

Перелік глобальних  проблем сучасності,їх сутність, 

причини  виникнення, наукові погляди на шляхи 

подолання. 

Вплив глобальних проблем сучасності на  

життєдіяльність людства та умови його існування 

Сучасну концепцію та стратегію сталого економічного 

розвитку. 

Міжнародні угоди з охорони природного середовища 

планети. 

Основні положення концепцій сталого соціально-

економічного розвитку, нового міжнародного 

економічного порядку, угод з клімату, використання  

транскордонних водотоків й ін..   

вміти : 

Здійснювати аналітичний огляд глобальних проблем 

сучасності, тенденцій розвитку, прогнозувати їх  

розвиток та можливі наслідки. 

Визначати методи, за допомогою яких  можливе 

дослідження глобальних проблем сучасності, 

розраховувати тренди їх динаміки та прогнози розвитку. 



сучасності та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Аналізувати сучасні явища економічного життя у 

глобальному вимірі, оцінювати антропогенний вплив на 

довкілля, перспективи розвитку проблем та оцінку 

заходів з їх подолання. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Фактори, що зумовлюють глобальні проблеми 

сучасності та причини їх виникнення. 

Тема 2. Ключові виклики сучасному людському 

суспільству та ризики його розвитку. 

Тема 3. Міжнародні організації  та їх роль у дослідженні 

глобальних проблем сучасності, міжнародні угоди як 

інструмент їх вирішення та стан їх реалізації   
Тема.4. Глобальні проблеми соціального характеру 

 Тема 5. Проблеми політичного й соціально-економічного 

характеру 

Тема 6. Проблеми природно-екологічного характеру 

Методи контролю результатів навчання: 

доповіді на семінарських заняттях, контрольні тести на 

заліку 

Мова викладання. Українська 

 


