
Назва дисципліни 
Сучасний світ і проблеми глобалізації 

 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Застава Ірина Валентинівна, кандидат політичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з вступ до спеціальності, основи наукових 

досліджень,  історія України, історія української та зарубіжної 

культури, правознавство, іноземна мова. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: - 

формування у студентів комплексного уявлення щодо місця і 

ролі глобальних проблем сучасності в загальній системі 

цінностей людства і подальших перспектив ії  розвитку. 

  

Очікувані результати навчання. 

Студенти, що завершили курс даної дисципліни, повинні: 

знати:  

- предмет і об’єкт глобалістики, її сучасну методологію, 

загальний зміст і завдання;  

- історію розвитку наукових досліджень глобальних 

проблем;  

- головні закономірності існування і розвитку уявлення 

про глобальні проблеми, глобалізацію, глобалістику;  

- позитивні та негативні наслідки глобалізації для 

людства;;  

- характеризувати звʼязок соціально-економічної 

відсталості з глобальними проблемами;  

- сутність концепції сталого розвитку як стратегії розвитку 

людства на ХХІ ст.  

 

вміти:  

- аналізувати глобальні проблеми світу за територіальним 

принципом; сучасні загрози світовій безпеці; особливості 

глобальних проблем людства;  

- обґрунтовувати основні напрями вирішення глобальних 

проблем людства та запропонувати способи розвʼязання 

глобальних проблем людства;  

- класифікувати глобальні проблеми людства за 

походженням; 

- виокремити основні міжнародні організації, що 

опікуються вирішенням глобальних проблем та причини 

виникнення глобальних проблем. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/8de829d372b86c982a74a6dd8ec28df0.pdf
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аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

 Тема 1. Глобалістика: зміст, структура, об’єкт дослідження 

Тема 2. Сучасний світ та глобальні проблеми людства: 

причини їх виникнення та класифікація 

Тема 3. Інтерсоціальні глобальні проблеми в системі 

«суспільство – суспільство»: проблема відсталості 

слаборозвинених країн, проблеми війни та миру, тероризм та 

міжнародна злочинність  

Тема 4. Глобальні проблеми в системі «людина-суспільство»: 

демографічна проблема, проблеми охорони здоров’я, освіти, 

культури, етнічні проблеми, між конфесіональні конфлікти 

Тема 5. Глобальні проблеми в системі «суспільство-

природа»: проблема енергетичної безпеки, водогосподарська 

проблема, проблема використання та охорони земельних 

ресурсів, глобальна продовольча проблема 

Тема 6. Глобальні проблеми сучасності й Україна 

Тема 7. Міжнародні організації та їх роль у дослідженні 

глобальних проблем сучасності, міжнародні угоди як 

інструмент їх вирішення. 

Тема 8. Шляхи вирішення глобальних проблем та сталий 

розвиток 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


