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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Глобальні  проблеми  сучасності» складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  спеціальності  056
«Міжнародні економічні відносини», рівня вищої освіти – магістр.

1. Опис навчальної дисципліни

      1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Глобальні  проблеми сучасності» є
розкриття  змісту  сучасних  проблем  людства,  оцінка  їх  впливу  на  світогосподарські
процеси, характеризування динаміки розвитку та визначення шляхів подолання.

      1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
– отримання студентами знань із сутності сучасних проблем людства;
– визначення тенденцій у динаміці глобальних проблем;
–  оцінка  впливу   глобальних  проблем  у  якості  сучасних  викликів  людству,   його
життєдіяльності та подальшому розвитку;
– визначення причин виникнення глобальних та регіональних проблем людства, оцінка
факторів антропогенного впливу;
– визначення можливих шляхів подолання існуючих проблем;
–  ознайомлення  студентів  з  основними положеннями  концепції  сталого  розвитку та
міжнародними нормативно-правовими документами з охорони природного середовища
планети.
1.3. Кількість кредитів - 3

1.4. Загальна кількість годин - 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна дисципліна

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Рік підготовки

другий другий
Семестр

3-й 3-й
Лекції

18 год 8
Практичні, семінарські заняття

9 год
Самостійна робота

  63 год 82
Індивідуальні завдання

- год

1.6. Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

– перелік сучасних проблем людства;
– сутність глобальних проблем людства,  причини їх виникнення, наукові погляди на
шляхи подолання;
– вплив глобальних проблем людства на його життєдіяльність;
– сучасну концепцію та стратегію сталого економічного розвитку;
– міжнародні угоди з охорони природного середовища планети;



– концептуальні  засади  діяльності  та  участі  України  в  подоланні  сучасних  проблем
людства.  

вміти:
– здійснювати аналітичний огляд актуальних проблем людства на сучасному етапі його
розвитку, прогнозувати їх можливий розвиток та наслідки;
– визначити методи,  за  допомогою яких  можливе дослідження глобальних проблем
людства та прогнозування їх розвитку;
–  користуватися  економіко-математичним   моделюванням  та  іншими  методами
дослідження, визначати з їх допомогою причинно-наслідкові залежності й зв’язки між
окремими явищами сучасних проблем людства;
– аналізувати сучасні явища економічного життя у глобальному вимірі,  оцінювати їх
позитивні та негативні боки, з позицій можливого впливу на стан сучасних проблем
людства;
– визначати шляхи подолання глобальних проблем людства та давати їм оцінку.

2. Тематичний план навчальної роботи

Розділ 1. Глобальні проблеми людства на сучасному етапі його розвитку

Тема 1.  Фактори,  що зумовлюють глобальні  проблеми людства,  та причини їх
виникнення

Глобалізація та її вплив на появу глобальних проблем та викликів людству. Швидке
нарощування  екологічної  кризи.  Дефіцити  традиційних  ресурсів.  Посилення
демографічного дисбалансу та пов’язаного з ним старіння націй. Розповсюдження ризиків
для здоров’я населення у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації. Суттєве зростання
соціальної  нерівності  серед  населення  країн  світу.  Розповсюдження  транскордонної
злочинності й тероризму

Тема  2.  Ключові  виклики  сучасному  людському  суспільству  та  ризики  його
розвитку

Швидке  наростання  екологічної  кризи.  Наростання  проблем  з  продовольчим
забезпеченням.  Поширення ризиків для здоров’я. Істотне зростання соціальної нерівності
в  світі.  Поширення  транскордонної  злочинності.  Деформації  структур  ринків  і  криза
ефективності капіталовкладень. Криза світового однополярного устрою світу.  Глобальні
ризики для людства за версією ВЕФ. Класифікація глобальних проблем сучасності.

Тема  3.  Міжнародні  організації   та  їх  роль  у  дослідженні  глобальних  проблем
сучасності, міжнародні угоди як інструмент їх вирішення  

ООН та її структурні організації  та їх внесок в дослідження й вирішення глобальних
проблем сучасності. «Римський клуб» та його внесок у вивчення глобальних проблем та
шляхів  їх  подолання.  Роль  та  значення  ВЕФ.  Міжнародні  організації,  діяльність  яких
спрямовується  на  вирішення  сучасних  проблем  людства  глобального  та  регіонального
рівнів.  Міжнародні угоди, що спрямовані на подавання проблем сучасності. Концепція
сталого  соціально-економічного  розвитку.  Основні  положення  Концепції  нового
економічного порядку. Паризька угода з клімату. Стан їх реалізації.

Розділ  2.  Сутність  сучасних проблем людства,  їх  характеристика,  перспективи
розвитку, шляхи подолання

Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру

Демографічна  проблема,  проблема  бідності,  продовольча  проблема.  Шляхи
вирішення проблем.



Тема 5. Проблеми політичного й соціально-економічного характеру

Проблема міжнародної  злочинності.  Проблеми  міжнаціональних  відносин  та
збройних конфліктів. Проблема збереження миру й роззброєння. Проблема відсталості
країн, що розвиваються.

Тема 6. Проблеми природно-економічного характеру

Глобальна водогосподарська  проблема.  Енергетична  проблема.  Сировинна
проблема. Екологічна проблема. Проблема  використання й охорони світового океану.
Проблема освоєння космосу.

Тема 7. Участь України у подоланні глобальних проблем сучасності 

Сучасні  виклики  людству  крізь  призму  їх  впливу  на  соціально-економічний
розвиток  України.  Регіональні  проблеми  України  як  складові  сучасних  проблеми
людства. Діяльність  України на шляху вирішення сучасних проблем людства.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма (дистанційна)

Усього у тому числі Усього у тому числі
л сем лаб інд ср л сем лаб інд ср

1
Розділ 1. Глобальні проблеми людства на сучасному етапі його розвитку

Тема 1. Фактори,   
що зумовлюють 
глобальні проблеми 
людства, та причини
їх виникнення

4 2 2 4 1 3

Тема 2. 
Ключові  виклики
сучасному
людському
суспільству  та
ризики  його
розвитку

10 2 2 6 10 1 9

Тема 3. Міжнародні 
організації  та їх 
роль у дослідженні 
глобальних проблем
сучасності, 
міжнародні угоди як
інструмент їх 
вирішення  

14 2 2 10 14 1 13

Разом за розділом 1 28 6 4 18 28 3 25
Розділ 2. Сутність сучасних проблеми людства, їх характеристика, перспективи

розвитку, шляхи подолання

Тема 4. Глобальні 
проблеми 
соціального 
характеру

24 6 2 16 22 2 20

Тема 5. Проблеми 
політичного й 

13 2 1 10 13 1 12



соціально-
економічного 
характеру

Тема 6. Проблеми 
природно-
економічного 
характеру

18 2 2 14 19 1 18

Тема 7. Участь 
України у подоланні
глобальних проблем
сучасності 

7 2 5 8 1 7

Разом за розділом 2 62 12 5 45 62 5 57
Усього годин 90 18 9 63 90 8 82

4. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Ключові  виклики  сучасному  людському  суспільству  та  ризики  його
розвитку

2

2 Міжнародні організації  та їх роль у дослідженні глобальних проблем 
сучасності, міжнародні угоди як інструмент їх вирішення  

2

3 Глобальні проблеми соціального характеру 2

4 Проблеми політичного й соціально-економічного характеру 1

5 Проблеми природно-економічного характеру 2

Разом 9

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Опрацювання питань з глобальної проблеми народонаселення світу та
його міграції. 

6

2 Опрацювання  питань  з  проблеми  відвернення  війни  як  конфлікту  та
способи збереження миру. 

2

3 Опрацювання  питань  з  міжнаціональних  конфліктних  відношень:
сучасна географія  вогнищ військово-політичних конфліктів.      

2

4 Опрацювання питань з проблеми наркобізнесу та локальних з збройних
конфліктів. 

2

5 Опрацювання питань з проблем міжнародної злочинності у світі. 2
6 Опрацювання  питань  з  ролі  та  значення  міжнародних  організацій  у

боротьбі за мир та міжнародну безпеку.
3

7 Опрацювання питань  з водогосподарської проблеми людства. 4
8 Опрацювання  питань  з  продовольчої  проблеми  людства  та  шляхів  її

подолання.
2

9 Опрацювання питань з проблеми охорони земельних ресурсів, флори та
фауни у світі.

4

10 Опрацювання питань з паливно-енергетичної проблеми людства. 4



11 Опрацювання питань з сировинної  проблеми людства. 4

12 Опрацювання  питань  з  використання  простору  та  ресурсів  світового
океану та його охороні.

4

13 Опрацювання питань з проблеми освоєння космосу . 2
Опрацювання питань з шляхів подолання глобальної екологічної кризи. 5

14 Опрацювання питань з Порядку денного Конференція ООН по довкіллю
і розвитку в Ріо-де-Жанейро 1992 року. 

4

15 Опрацювання питань Конференція ООН зі сталого розвитку та охороні
природи в Йоганнесбурзі 2002 року.

2

16 Опрацювання питань  Кіотського протоколу з  охорони навколишнього
довкілля. 

2

17 Опрацювання питань Паризької угоди по клімату 2015 року. 2
18 Опрацювання  питань  з  проблеми  стратиграфії  доходів  населення

(бідність та низький рівень життя населення країн, що розвиваються). 
3

19 Опрацювання питань з участі України у вирішенні глобальних проблем 
сучасності

4

Разом 63

6. Методи контролю

Контрольні  заходи  проводяться  з  метою  оцінки  рівня  підготовки  студентів  з
дисципліни  на  різних  етапах  її  вивчення  і  здійснюються  у  вигляді  поточного  та
підсумкового семестрового контролю (заліку).

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування поточного
контролю, становить 30 балів. 

Умови  допуску  студента  до  підсумкового  семестрового  контролю  (заліку):
виконання практичної роботи та написання двох есе із заданої теми. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю
навчальних досягнень студента. Він здійснюється під час проведення заліків в письмовій
формі.  Загальна  кількість  балів  за  успішне  виконання  залікових  завдань  –  40.  Час
виконання  –  90  хвилин.  У разі  використання заборонених  джерел студент на  вимогу
викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).   

7. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
залікова
робота Сума

60 
(мінімум – 30)

40
(мінімум –

20)
100

Поточний контроль – 60 балів. 
З них: 

– активна робота на семінарських заняттях –30 балів;
– виконання практичної роботи – 10 балів;
– написання двох есе із заданої теми – 20 балів.

Підсумковий контроль – 40 балів. 
З них: 
– відповіді на теоретичні питання – 10 балів; 



– тестові завдання – 30 балів.
За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до

100  балів  включно.  Мінімальна  кількість  балів,  які  повинен  набрати  студент  для
одержання заліку, становить 50 балів. 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

протягом семестру

Оцінка 

для чотирирівневої шкали
оцінювання

для дворівневої шкали
оцінювання

90 – 100 відмінно  

зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

Основна література

1. Голіков   А.П.  Глобальна  демографічна  проблема:  стан  та  перспективи/   Вісник
Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  сер.  «Міжнародні
відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», Вип.5. – Харків. – 2016. – С.6-13.

2. Книш  М.  М.  Політико-географічна  глобалістика.  Львів  :  Видавництво  Львівського
університету ім. І. Франка, 2014.  

3. Максакoвский  В.  П.  Географическая  картина  мира  [Текст]:  в  2  кн.  Кн.  1:  Об-
щая характеристика мира / В. П. Максакoвский. – М. : Дрофа, 2008. – 496 с.

4. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. –
Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
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