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Птащенко О. В., Архипова Д. Є. Глобальні проблеми людства: стан і перспективи вирішення
У статті розглянуто основні глобальні проблеми сучасного світового простору; визначено основні тенденції подолання кризи та 
подальший шлях розвитку людства. Глобалізація означає загальний характер більшості значущих для людства процесів. Сучасне 
людство являє собою єдину систему економічних, політичних, соціальних і культурних зв’язків і взаємодій, що стає підставою 
єдності його подальшої долі. Основу глобалізації склала інформатизація, що віддзеркалює сучасний рівень розвитку техніки. Гло-
бальні проблеми – це проблеми, що зачіпають все людство, впливають на хід розвитку економіки та соціальної сфери, екологію, 
політичну стабільність. Ці проблеми вимагають міжнародного співробітництва, оскільки жодне, навіть високорозвинена держа-
ва, не може вирішити їх самостійно. Кількість голодних людей у світі зросла за останні кілька років. Зараз кожен дев’ята людина  
у світі щодня голодує, страждаючи від недостатності харчування. Незабезпеченість продовольством і голод є одними з найбіль-
ших загроз загальному здоров’ю людського населення, що перевищує малярію, туберкульоз або ВІЛ. Відповідальність за планету 
має починатися з відповідальності за свою країну, тому що криза окремо взятої країни ускладнює світову ситуацію в політичному 
аспекті; екологічні та ресурсні кризи ставлять під загрозу екологічну рівновагу й ускладнюють проблему ресурсів у світовому 
масштабі; економічна криза призводить до соціальних наслідків в інших країнах.
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The article examines the main global problems of the modern world space, defining the main tendencies of overcoming the crisis and the further 
path of human development. Globalization indicates the general nature of most processes meaningful to mankind. Modern humanity repre-
sents an indivisible system of economic, political, social and cultural ties and interactions, which is significative for the unity of its future destiny. 
Informatization became the basis of globalization, reflecting the current level of technology development. Global problems are problems affect-
ing all mankind, influencing the course of economic development and social sphere, also ecology and political stability. These problems require 
international cooperation, since none, even a highly developed State, is able solve them on its own. The number of hungry people in the world 
has increased over the past few years. Now every ninth person in the world is starving every day, suffering from a lack of nutrition. Both the 
food scarcity and hunger are among the greatest threats to the overall health of the human population exceeding malaria, tuberculosis or HIV. 
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Середина ХХ століття стала одним із пе-
реломних моментів у розвитку людства. 
Почався новий етап науково-технічної 

революції, що характеризується новою якістю 
розвитку: основою прогресу є фундаментальна 
наука, без якої подальший розвиток техніки та 
технології майже неможливий. Успіхи сучасно-
го НТР у виробництві та в повсякденному житті 
людства дають великі перспективи для вирішен-
ня нагальних економічних і соціальних проблем, 
але водночас створюють серйозні суперечності, 
які іноді загрожують сталому розвитку.

Отже, сучасне світове господарство харак-
теризується багатоплановістю розвитку: з од - 
ного боку, глобалізаційні процеси сприяють ак-
тивізації міжнародних економічних відносин, 
інтернаціоналізації торговельно-економічних 
зв’язків, уніфікації їх регулятивного регламенту-
вання та правового обслуговування, а з іншого, –  
загостренню відкритої та прихованої конкурен-
ції в боротьбі за нові ринки товарів та послуг, 
породжують кризові явища у фінансово-еконо-
мічній сфері.

Саме тому зазначимо, що глобальна транс-
формація економічних процесів, що стрімко 
розгортається в сучасному суспільстві, означає 
складний комплекс трансприкордонних взаємо-
дій між фізичними особами, підприємствами, ін-
ститутами та ринками, що проявляються в роз-
ширенні потоків товарів, технологій і фінансових 
засобів, зростанні та посиленні впливу міжна-
родних інститутів громадянського суспільства, 
глобальній діяльності транснаціональних кор-
порацій, значному розширенні транскордонних 
комунікаційних та інформаційних обмінів. Еко-
номічна глобалізація зумовлює фундаментальну 
зміну світового економічного порядку, демон-
струє виникнення нової глобальної економічної 
культури, економічної свідомості нового типу та 
нового типу міжнародних відносин. За таких об-
ставин особливої актуальності набувають дослі-
дження глобалізаційних процесів та визначення 
їх закономірностей.

Глобалізація – явище, яке характеризується 
зростаючим впливом різних міжнародних фак-
торів на соціальні реалії окремих країн. Найваж-
ливішим аспектом впливу глобалізації на еко-
номіку є те, що створені міжнародні корпорації, 
які діють у різних частинах світу, активно вико-
ристовують нові умови розвитку та швидку кон-
вергенцію на світових ринках. Глобалізація по-
кращує відносини людей і всієї цивілізації. Крім 

позитивного впливу, існують фактори та пробле-
ми, які викликають занепокоєння. На думку дея-
ких вчених, роль транснаціональних організацій 
найближчим часом буде настільки великою, що 
може підірвати існування окремих країн.

Процеси глобалізації є двосторонніми й 
охоплюють майже всі сфери суспільного життя, 
включаючи економіку. З одного боку, ці процеси 
відкривають нові перспективи для прискорення 
розвитку національної економіки та покращення 
добробуту всіх країн, з іншого – збільшують неви-
значеність і нестабільність світової економіки та 
дають більше можливостей розвинутим країнам 
порівняно з менш розвинутими. І те, і інше потре-
бує не тільки традиційних засобів міжнародного 
співробітництва, але й пошуку нових шляхів і за-
собів для задоволення мінливих умов економіч-
ного співробітництва між країнами [1–8].

Сучасні темпи науково-технічного розвит-
ку та ефективне використання науки і 
техніки у провідних економіках світу та 

світовій економіці загалом зумовили необхід-
ність об’єднання зусиль і ресурсів різних країн 
для досягнення національних і глобальних на-
уково-технічних цілей. Наукова, технологічна та 
інноваційна співпраця держав, переваги міжна-
родної спеціалізації та співпраці в дослідженнях 
і розробках стають необхідною умовою подаль-
шого розвитку цивілізації. Саме в галузі науки і 
техніки найбільш яскраво відображається дина-
міка процесів інтернаціоналізації та глобалізації, 
які сприяють ефективному розвитку всіх верств 
суспільства. Науково-технічний розвиток супро-
воджується не лише значним економічним зрос-
танням, а й швидкою диверсифікацією відтворю-
вальної та мережевої структур, подальшим роз-
витком соціального та міжнародного розподілу 
праці, процесами спеціалізації та співробітни-
цтва. Розвиток технологічних комунікацій поля-
гає в тому, що поряд з міжгалузевим розподілом 
праці розробляється міжгалузева спеціалізація в 
галузі виготовлення не тільки готової продукції, 
але й деталей, комплектуючих тощо [11–14].

Підтримка та завойовування позиції висо-
ких технологій на світовому ринку досягається 
в умовах інтенсивної конкуренції. Їх переваги за-
безпечуються не ціною продукції, а характерис-
тиками та споживчою якістю, яку неможливо по-
кращити, не покладаючись на інновації. Оскільки 
інноваційні процеси лише посилюють бізнес-ін-
терес і стимулюючу роль держави, конкуренція 
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між податковим і державним регулюванням, на-
уковим потенціалом, освітніми системами, охо-
роною здоров’я, культурою та людським потен-
ціалом різних країн стає все більш очевидною. 
У конкурентному середовищі компанії та фірми 
використовують не тільки свою економічну силу, 
але й усі конкурентні переваги та можливості 
держави. Країни постіндустріальної галузі, які 
не завжди зацікавлені в появі нових претенден-
тів на певний ринок у постійному «прагненні» 
науково-технічних інновацій, є постіндустріаль-
ними країнами [9; 10]. Переважно індустріальні 
країни визначають порядок заміни високотех-
нологічних галузей за допомогою двосторонніх 
або багатосторонніх угод, включаючи механізми 
Світової організації торгівлі (СОТ). На етапах 
технологічного прогресу вони втрачають інтерес 
до захисту вітчизняних виробників продукції, що 
користується високим попитом і трудомісткою, і 
прагнуть зменшити їх обмін за рахунок зниження 
або навіть скасування імпортних тарифів.

Варто відзначити суттєвий науковий доро-
бок західних дослідників щодо аналізу наслідків 
глобалізаційних процесів для розвитку світової 
економіки, зокрема інтеграції та тенденцій гло-
бального розвитку ринків капіталу (Д. Гольдблат, 
Дж. Імбс, Е. Макгрю, Д. Хелд); дослідження еко-
номічної природи глобалізації та її впливу на 
трансформацію світової економіки (Е. Гідденс, 
К. Омае, Дж. Розенау, Дж. Томпсон, П. Херст); 
взаємозв’язків глобалізації та стабільності на-
ціональних економік (Дж. Айзенман, І. Ансофф,  
Дж. Сакс, К. Добсон, Дж. Лі, Д. Мензі, М. Портер, 
І. Фішер, М. Фридман, Р. Хафбауер, Ф. фон Хайєк).

За таких умов актуальності набуває розгляд 
глобальних проблем людства з точки зору глоба-
лізаційного процесу в суспільстві, формування 
економіки знань та інформаційного суспільства.

Метою цього дослідження є аналіз сучас-
ного стану та тенденцій щодо глобальних про-
блем людства з точки зору становлення інфор-
маційного суспільства та економіки знань. 

Глобальна трансформація сучасних еконо-
мічних, соціальних та екологічних процесів 
у нові реалії ХХІ століття є постійним фак-

тором внутрішнього та міжнародного економіч-
ного життя. Існує три основні підходи до розріз-
нення етапів глобальної економіки [11–14]:
 згідно з першим підходом глобалізація 

почалася ще на початку географічного 
відкриття, а економічні відносини між 

державами все ще були ізольованими та 
залишалися в окремих місцевостях і ре-
гіонах. З часу великих географічних від-
криттів до середини ХІХ століття вони 
поступово перетворилося на етап по-
вільно прогресуючої глобалізації, де фор-
мується глобальний ринок, міжнародний 
розподіл праці та конкретні профілі кра-
їн та територій;

 за другим підходом до структурної глоба-
лізації (середина ХIХ – 90-ті рр. ХХ ст.) 
глобалізація є економічним поділом світу, 
на відміну від світової економіки, розпо-
ділом світового господарства на окремі 
системи та їх протиборством. Послідов-
на форма глобалізації в єдиній ринковій 
економіці розвивається як об’єктивна та 
істотна особливість постіндустріальної 
цивілізації;

 відповідно до третього підходу (кінець 
XX – початок XXI століття) глобалізація 
є домінуючою тенденцією економічних 
процесів третього тисячоліття і стає ви-
значальним фактором національного та 
міжнародного розвитку.

За таких умов розвитку світу першочерго-
вим завданням стає подолання глобальних 
проблем сучасності. Сьогодні ці проблеми 

характеризуються динамізмом та є своєрідним 
об’єктивним фактором розвитку суспільства, 
що спонукає світову спільноту об’єднатися для 
їх вирішення. У цілому глобальні проблеми су-
часності – це сукупність взаємозалежних соці-
альних, економічних та екологічних проблем, що 
пов’язані між собою та не можуть бути вирішені 
самотужки однією країною, а потребують заді-
яння світової спільноти.

У глобальному розумінні важливою також 
стає світова інформатизація. Процес інформа-
тизації змінює світовий інформаційний простір і 
спонукає прискорення глобалізаційних процесів 
(рис. 1).

Ключовими драйверами глобалізації є по-
глиблення міжнародного розподілу праці, по-
дальший розвиток міжнародної транспортної 
інфраструктури, революційний прорив у галузі 
телекомунікацій, стрімке створення та успішне 
функціонування транснаціональних компаній 
тощо. Внаслідок глобалізації світового господар-
ства спостерігається постійне зростання світо-
вої торгівлі, відчутно збільшуються тенденції до 
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Елементи 
глобального 

простору сьогодення
 

 
Диджиталізація 

 
Віртуалізація 

Зрощення фізичного
та кібернетичного

продукту  

 
Big Data 

 
Екологізація Промисловий

Інтернет речей
  

 Адаптивне 
виробництво 

 
Кіберсистеми 

Рис. 1. Основні елементи глобального о простору сьогодення 
Джерело: складено на основі [7–14[.

стрімкого переливання капіталу та руху фінан-
сових потоків, а також інтенсифікації міжкраї-
нових переміщень інших факторів виробництва, 
кардинально змінюється система менеджменту 
міжнародних організацій тощо. У глобальній 
економіці задіяно більшість економічних ресур-
сів і найбільш впливові групи інтересів, створе-
но світову інформаційно-культурну мережу для 
вирішення глобальних економічних, екологічних 
та інших проблем міжнародної безпеки, сформо-
вано глобальну систему прийняття політичних 
рішень економічного порядку, які деякі вчені на-
зивають «світовим урядом».

Негативним боком такого глобалізаційного 
процесу стає загострення глобальних проблем 
сучасності, що наведено на рис. 2.

У багатьох державах і окремих регіонах Аф-
рики, Азії та Латинської Америки більшість на-
селення, особливо діти, постійно страждає від 
недоїдання, голоду (тобто тривалого недоїдання) 
і його наслідків.

При цьому причини голоду на нашій пла-
неті не настільки сильно обумовлені швидким 
зростанням її населення, оскільки на Землі ви-
стачає хліба для всіх. Його головною причиною 
є, скоріше, бідність, яка поширена в країнах, що 
розвиваються.

Голод і бідність панують переважно в дер-
жавах Африки, розташованих на південь від 
Сахари, в деяких регіонах Східної Азії та Латин-
ської Америки, а також у більшості країн Півден-
но-Східної Азії.

На противагу цьому в багатьох регіонах сві-
ту люди нерідко поводяться з продуктами хар-

чування дуже марнотратно, що є ще однією при-
чиною голоду на Землі. Як приклад такого мар-
нотратства можна навести надмірне споживання 
м’яса в промислово розвинених державах, адже 
для того, щоб зробити 0,5 кг яловичини, необхід-
но згодувати великій рогатій худобі 8 кг зерна, 
оскільки 7,5 кг з’їденого корму корова перетво-
рює в енергію.

Таким чином, близько однієї третини вро-
жаю зернових культур і двох третин вро-
жаю олійних культур (соняшнику, ріпаку, 

сої тощо) йдуть на корм худобі. З іншого боку, 
гігантські площі вологих тропічних лісів спалю-
ються для того, щоб звільнити місце під додатко-
ві сільськогосподарські угіддя. При раціоні, що 
містить менше м’яса, можна було б відразу на-
годувати більшу кількість людей, істотно скоро-
тивши при цьому навантаження на навколишнє 
середовище.

Способи вирішення проблеми:
 більш рівномірний розподіл продоволь-

ства між усіма жителями Землі;
 відмова від марнотратного ставлення до 

продуктів харчування жителями промис-
лово розвинених держав;

 боротьба з бідністю в країнах, що розви-
ваються.

На теперішній час ситуація, яка має місце 
у світі щодо екологічного стану планети, є кри-
тичною та потребує негайної реакції світовою 
спільноти.

Вектори вирішення глобальних проблем 
наведено на рис. 3.
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Глобальні проблеми
сучасності  

 

забезпечення та 
підтримк и біоресурсів  

 

Екологічна проблема.
Похідними екологічної 

проблеми є демографічна 
проблема, а також проблема 

медичного забезпечення 
та підтримки біоресурсів

Проблема розриву між 
економічно розвиненими 

та політично стабільними країнами, 
з одного боку, і найбіднішими 
країнами з масовою бідністю 

та нестабільністю 
внутрішньополітичного 

життя, з іншого боку

Політична проблема, 
тобто загроза світової 
війни із застосуванням 

зброї масового ураження 

Проблеми, пов’язані 
із взаємовідносинами 

між людством і суспільством 

Релігійні та етнічні 
конфлікти і тероризм 

як наслідок протистояння 
багатих і бідних країн 

Рис. 2. Основні глобальні проблеми сучасності
Джерело: складено на основі [1–8].

Шляхи вирішення 
глобальних проблем 

суспільства
 

 Екологізація 
виробництва  

 Розумне обмеження
використання

природних ресурсів
 

Використання 
альтернативної 

енергії  

 
Використання

енергії космосу
 

 
 Природозберігаючі 

технології
  

 Порятунок природи
за рахунок об’єднання 

світової спільноти 

 Формування 
екологічної свідомості 

суспільства
 

Використання 
безвідходних 

технологій 
замкненого циклу

Рис. 3. Шляхи вирішення глобальних проблем суспільства
Джерело: складено на основі [1–8].

Екологічна освіта та виховання в суспіль-
стві повинні здійснюватися з раннього віку та 
встановлюватися на рівні держави. У будь-якому 
просвітленні, створеному розумом і прагнення-
ми, його гармонія з природою повинна залиша-
тися незмінним вектором людської поведінки.

До головних особливостей глобальних про-
блем людства можна віднести масштабність, 

взаємозв’язок складових частин, деструктивні 
наслідки. Складність вирішення таких завдань 
полягає не стільки в грошових коштах, скільки 
в небажанні ряду країн міняти усталену картину 
сучасності.

Отже, формування глобальної свідомості 
є одним із головних завдань сучасного світу, це 
турбота про власну країну, її добробут і процві-
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тання, тому що взаємозалежність країн, харак-
терна для сучасного світу, не означає, що світова 
спільнота зобов’язана виводити окрему країну 
з кризи та направляти її по шляху процвітання. 
Відповідальність за планету починається тільки 
з відповідальності за свою країну, тому що криза 
в певній країні ускладнює політичну ситуацію у 
світі; ресурсна та екологічна кризи загрожують 
екологічному балансу та загострюють проблему 
ресурсів у всьому світі. У цілому економічна кри-
за має соціальні наслідки для всіх країн світу.

Тому людям потрібно спільно працювати 
над цими проблемами, навіть якщо ми го-
воримо про зіткнення інтересів. Адже сві-

тове співтовариство зацікавлено в продовженні 
життя людства на Землі.                 
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