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ВСТУП 

 

       Програма навчальної дисциплини «Глобальні проблеми сучасності»  складена 

відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки  магістрів V курсу історичного 

факультету, спеціальністі (напряму) 032  історія та археологія, спеціалізації  «Історія та 

археологія». 

      Об’єктом навчальної дисциплини є сучасний світ, а предметом –  проблеми, що 

мають глобальний характер, аналіз цих проблем, та шляхів їх вирішення. 

      Освоєння дисципліни розраховано на один навчальний семестр. Курс розрахован для 

студентів-магістрів денної форми навчання на 32 години аудиторних занять, з яких 32 

години лекції, 88 годин самостійної роботи. Для студентів-магістрів заочної форми 

навчання – 10 годин аудиторних занять, з яких 10 годин лекцій, 110 годин самостійної 

роботи.  Практичних (семінарських занять немає). Ця навчальна дисциплина викладається  

в 10 семестрі. Підсумкова форма звітності – залік (для денної та заочної форм навчання). 

Проміжна атестація  – електронний тест, або контрольна робота. На заліку студент 

повинен продемонструвати знання та вміння, сформуловані в розділі «цілі» та «завдання» 

курсу. Діє 100 бальна рейтингова система контролю й оцінкі знань, з яких на проміжній 

формі звітності студент повинен отримати 40 балів, на підсумковій – 60 балів. 

       Головні теми курсу дозволяють  студентові скласти цілісне уявлення щодо місця і 

ролі глобальних проблем сучасності  в загальній  системі цінностей людства  і подальших 

перспектив її розвитку. 

 

Програма навчальної дисциплини складається з таких розділів: 

 

Розділ 1. Геополітичні проблеми людства: 

 

Тема 1. Сучасний світ та його проблеми: походження, типологизація та критерії 

виокремлення глобальних проблем. 

Тема 2.  Проблема війни та миру. 

Тема 3. Міжнародний  тероризм  в сучасних умовах. 

Тема 4. Національна держава на зламі тисячолить: ії протиріччя та перспективи; 

Тема 5. Політичне управління як глобальна проблема. 

 

Розділ 2. Інтерсоціальні проблеми сучасності: 

 

Тема 6. Демографічна ситуація  в світі на початку  XXI століття. 

Тема 7. Світова продовольча проблема і світове сільське господарство;  

Тема 8. Становлення єдиного освітянського   простору на планеті як глобальна проблема; 

Тема 9. Постиндустріальне суспільство і його інформаційна економіка.  Антиглобалізм 

versus глобалізація; 

Тема 10. Екологічна криза як глобальна проблема. 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

 1. 1. Мета –  розкрити витоки та зміст провідних тенденцій світового розвитку 

останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст.,  що сумарно визначаються поняттям глобалізація 

та інформаційна революція.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. Вивчення курсу дасть можливість 

студентам на прикладі провідних країн світу  зрозуміти суть кардинальних перетворень, 

що відбувалися за останні десятиріччя  внаслідок зімни способу виробництва та 



 

формування єдиного світового економічного,  інформаційного, правового, політичного  і 

соціокультурного простору.  

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин ‒ 120. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

5-й 6–й 

Семестр 

2-й 1 -й 

Лекції 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські заняття 

–  ‒. 

Лабораторні заняття 

 ‒  ‒ 

Самостійна робота 

88 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

   1.6. Заплановані результати навчання. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

       Знати:  
- витоки, зміст, етапи та аспекти глобалізації; 

- сутність інформаційно-технологічної революції та її значення для модернізації й 

уніфікації сучасного світу; 

- головні засади та цінності євроатлантичної цивілізації; 

- позитивні та негативні наслідки глобалізації для людства; 

- причини сплеску націоналізму, радикального ісламізму, міжнародного тероризму 

та антиглобалістського  руху. 

       Вміти:  
- застосовувати набуті знання до аналізу соціально-економічної та політичної історії 

країн Західної Європи та Північної Америки кінця ХХ – початку ХХІ ст.; 

- правильно визначати ознаки постіндустріальної моделі розвитку та характерної для 

неї «економіки знань»; 

- користуватися ПК та Інтернетом для пошуку, зберігання, обробки і передачі 

інформації за темою спецкурсу; 

- виступати перед аудиторією, вести дискусії з актуальних проблем курсу, доказово, 

на конкретних фактах відстоюючи свою позицію. 

 

      Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: (т.зв. «компетенції») 

- володіти культурою мислення, спроможністю до узагальнень, сприйняттю 

інформації, поставити ціль і вибір напрямів іі вирішення; 



 

- вміти розуміти та аналізувати соціально значимі глобальні проблеми, які 

відбуваються у світі та прогнозувати можливість їх розвитку в майбутньому; 

- навчитись логично, аргументовано і чітко висловлюватись, як усно, так і письмово; 

- бути готовим до саморозвитку, до постійного підвищення своєї професійної 

кваліфікації; 

- усвідомлювати соціально-політичну значимість своєї професії, бути мотивованим 

до виконання професійною діяльності; 

- вміти організувати діяльність колективу, створеного для реалізації конкретного 

соціально-економічного проекту. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

                Розділ 1. Геополітичні проблеми людства 

         Тема 1. Сучасний світ і його проблеми: критерії виявлення глобальних проблем 

(2 години) 

         Вступна частина курсу: предмет, цілі, основні системні положення. Аналіз 

джерельної бази, та літератури з цієї проблеми. Якісні та кількісні характеристики 

розвитку світу на початку XXI століття: навколошне середовище, збереження миру, 

міжнародний тероризм, бідність та освіта,  «золотий мільярд», забезпечення 

продовольчими товарами, глобалізація як явище світової історії, ріст народонаселення, 

національна держава у контексті глобалізації. Глобальні проблеми як сфера наукових 

знань, критерії іх виявлення. Політична глобалістика. Динамика розвитку глобальних 

проблем.  

      Тема 2.  Проблема війни та миру (2 години) 

 

Війна як продовження політики іншими засобами. Загроза ядерної війни та шляхи 

вирішення цієї проблеми. Міжнародні переговори щодо обмеження ядерної зброї та 

зниження ії кількості. Договір щожо нерасповсюдження ядерної зброї та його доля у ХXI 

столітті. Загроза розповсюдження зброї масового знищення. Проблема «ядерних 

карліків». 

 

Тема 3. Міжнародний  тероризм  в сучасних умовах  (2 години) 

 

Міжнародний тероризм як феномен XXI століття: його специфічні характерні риси. 

Види тероризму та терористичної діяльності. Динаміка росту тероризму в сучасних 

умовах. Чи існує «міжнародний терористичний інтернаціонал»? Тероризм і військові дії, 

тероризм і уголовная преступность. Науково-технічний прогрес і тероризм. Спецслужби і 

тероризм. Шляхи та засоби вирішення проблем міжнародного тероризму.    

 

Тема 4. Національна  держава на зламі тисячоліть: протиріччя й перспективи  (2 

години) 

 

Національна держава як феномен ХХ століття: виникнення та еволюція. Глобальні і 

транснаціональні зміни на планеті і майбутнє національних державних утворень. 

Міжетнічні конфлікти в багатонаціональних державах. Великі чи маленькі держави: pro et 

contra. Мононаціональні чи інтернаціональні держави? Чи потрібні кордони між 

державами? Глобальні проблеми людства  і роль держав у їх вирішенні. Держава і людина 



 

як діалектичні протиріччя. Проблема перерозподілу влади «знизу вверх», чи «зверху 

вниз»? 

 

Тема 5. Політичне управління  як глобальна проблема  (2 години) 

 

Організація управління суспільством як проблема. Історія і теорія стратегичного 

управління.  Еволюція доктрин управління, бюрократичні та антібюрократичні утопії. 

Бюрократія як форма політичної і соціальної організації управління сучасним 

суспільством. «Римський клуб» і його внесок в розвиток глобальних проблем.  

 

Розділ 2. Інтерсоціальні проблеми сучасності 

 

     Тема 6. Демографічна ситуація  в світі на початку  XXI століття. (2 години) 

 

Народонаселення й економічний ріст. Старіння планети: негативний приріст як 

політичне явище.  «Демографичний вибух» та його соціально-економічні та політичні 

наслідки.  Проблема перенаселення  планети та можливі засоби іі вирішення.  Проблема 

«золотого мільярду». Подолання різниці між рівнем життя населення розвинутих і 

розвиваючих країн. 

 

Тема 7.  Світова продовольча проблема і світове сільске господарство ( 2 години) 

 

 Причини  масової урбанізації  населення Землі у другій половині  XX ст. «Зелена 

революція» и ріст продуктивності  сільского господарства  у  50-80-х роках ХХ ст. 

Всесвітня засуха у 1988 р. Взаємовідношення між зрістом народонаселення і скорочення 

виробництва продовольства. Можливі шляхи вирішення зростання виробництва 

продовольства у світі. Біотехнологічна революція: проблеми й перспективи. Проблема  

«In vitro виробництва» продовольства.  

 

 

Тема 8. Становлення  єдиного освітянського простору на планеті  як глобальна 

проблема  (2 години) 

Освітній рівень населення Землі наприкінці ХХ – на початку ХХI ст.  Ріст освіти як  

проява богатства та процвітання країни. Глобалізація процесів освіти  і формування єдиного 

освітнього простору: Лісабонська та Болонська конвенції.  Місце і роль України в цьому 

процесі. Європейські та американські системи освіти як  «світові університети». Чи  

можливий «український Гарвард»? 

 

Тема 9. Постиндустріальне суспільство і його інформаційна економіка.  

Антиглобалізм versus глобалізація (2 години) 

 

Геоекономіка світу: основні тенденції,  риси,  особливості.  Взаємозалежність 

індустріального  і постіндустріального суспільств.  Горізонтальна та вертикальна системи 

інтеграції у світі. Головні риси інформаційної економіки та постіндустріального суспільства. 

Нове розуміння інвестиційної політики та нова якість сучасних постіндустріальних 

корпорацій.  Креативні компанії і креативне виробництво: основні моделі та відмінність.  

Європейська  та  азіатська  моделі економічного розвитку: системні кризи та системна 

модернізація.  

 

 

 

 



 

Тема 10. Екологічна криза як глобальна проблема ( 2 години) 

 

Забруднення навколошнього середовища та землі як результат антропогенної  

діяльності людства. Забрудення атмосфери та гідросфери землі,  освоєння ближнього 

космосу та його наслідки. Проблема вичерпності природніх ресурсів.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

л. п

. 

лаб. інд. с.р. л. п. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                Розділ 1. Геополітичні проблеми людства 

Тема 1. Сучасний 

світ і його 

проблеми: критерії 

виявлення 

глобальних 

проблем. 

13 4    9       

Тема 2.  Проблема 

війни та миру.  

13 4    9       

Тема 3. 

Міжнародний  

тероризм  в 

сучасних умовах. 
 

11 2    9       

Тема 4. 

Національна  

держава на зламі 

тисячоліть: 

протиріччя й 

перспективи.   

10 2    8       

Тема 5. Політичне 

управління  як 

глобальна 

проблема.  

12 4    8       

Разом за розділом 1 59 16    43       

Розділ 2. Інтерсоціальні проблеми сучасності 
 

Тема 6. 

Демографічна 

ситуація  в світі на 

початку  XXI 

століття. 

13 4    9       

Тема 7.  Світова 

продовольча 

проблема і світове 

сільске 

господарство. 

13 4    9 

 

      



 

Тема 8. 

Становлення  

єдиного 

освітянського 

простору на 

планеті  як 

глобальна 

проблема.  

11 2    9       

Тема 9. 

Постиндустріальне 

суспільство і його 

інформаційна 

економіка.  

Антиглобалізм vers

us глобалізація. 

11 2    9       

Тема 10. 

Екологічна криза 

як глобальна 

проблема. 

13 4    9       

Разом за розділом 2 61 16    45       

Разом 120 32    88       

 
 

 

4.  Семінарські, практичні і лабораторні заняття – не передбачені навчальним 

планом. 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Реферат 16 
2 Творче есе 20 
3 Доповідь 16 
4 Індивідуальна співбесіда 16 
5 Самостійне опрацювання джерел 20 

 Разом 88 

 

*До самостійної роботи:  

Самостійно опрацювати джерела: Декларація тисячоліття ООН (Нью-Йорк, затверджена 

резолюцією 52/1 Генеральної асамблеї ООН від 8 вересня 2000 р.) // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621.  

Офіційні тексти підсумкових рішень Всесвітнього саміту по сталому розвитку – 

Йоганнесбурзька декларація (Йоганнесбург, 26 серпня – 4 вересня 2002 р.) // Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, Chapter I, Resolution 1, Annex. 

http://www.un-documents.net/jburgdec.htm;  http://www.un-documents.net/johannesburg-

declaration.pdf.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
http://www.un-documents.net/johannesburg-declaration.pdf
http://www.un-documents.net/johannesburg-declaration.pdf


 

 

6. Індивідуальні завдання – не передбачені навчальним планом. 

7. Методи контролю 

Письмова контрольна робота, підготовка реферату, творчого есе, доповіді, 

індивідуальна співбесіда, письмова залікова робота. 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  
Екзамен 
(залікова 
робота) 

 
 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10       1 60 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10    

 

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 
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