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Модуль 1. Теоретичні основи глобальної стратегії сталого розвитку 

1. Основна проблематика і тематика глобальних досліджень.  

2. Поняття «глобалізація», «сталий розвиток» і «глобальні проблеми 

людства».  

3. Національний, міжнародний і глобальний ринок.  

4. Історичні особливості формування та практичного застосування 

концепції сталого розвитку. 

5. Територіально-політична організація суспільства.  

6. Просторова ієрархія соціально-екологічних систем.  

7. Глобальні проблеми людства як результат встановлення пануючого 

положення на світовому ринку глобальних корпорацій.  

8. Діяльність ТНК та їх роль в загостренні екологічних проблем.  

9. Основні принципи концепції сталого розвитку. 

10. Поняття про глобально-олігархічний менеджмент.  

11. Значення Римського клубу в розробці стратегії сталого розвитку.  

12. Зміст та особливості реалізації Декларації тисячоліття.  

13. Історичні етапи трансформації та модернізації суспільства.  

14. Основні ознаки постіндустріального суспільства. 

15. Основні принципи наукового дослідження глобальної стратегії сталого 

розвитку.  

16. Принцип концептуально-стратегічного розвитку та модернізації 

системи.  

17. Принцип оперативно-тактичного моніторингу глобальної 

трансформації та регіонального розвитку системи.  

18. Принцип індивідуальної адаптації людини в умовах формування 

соціально-екологічних систем постіндустріального типу. 

Модуль 2. Прикладні та регіональні особливості глобальної стратегії 

сталого розвитку 

19. Співвідношення понять «глобальний» та «інтернаціональний». 

Тенденції глобалізації та регіоналізації світу.  

20. Міждисциплінарний характер глобальної стратегії сталого розвитку.  

21. Класифікація та взаємозв’язки глобальних проблем людства.  

22. Ієрархічні рівні вивчення та вирішення глобальних проблем.  

23. Методи прогнозування та форсайт-технологічного передбачення 

глобального розвитку. 

24. Соціально-економічна, політична та екологічна сутність міжнародної 

інтеграції.  

25. Особливості інтеграції країн у різних соціально-економічних та 

екологічних умовах.  



26. Форми міжнародної інтеграції  та етапи розвитку регіоналізації світу.  

27. Цивілізаційні особливості та перспективи створення єдиного 

геоекономічного простору.  

28. Макрорегіональні соціально-екологічні об'єкти сталого розвитку. 

29. Зміст та глобальні  цілі сталого розвитку на період до 2030 року.  

30. Оперативно-тактичний моніторинг розвитку людства і природи.  

31. Значення глобальної кризи для реалізації стратегії сталого розвитку.  

32. Проблема бідності та відсталості в епоху державно-корпоративної 

організації суспільства.  

33. Матриця переходу до нового світового порядку.  

34. Взаємозв’язок сфери туризму і стратегії сталого розвитку. 

35. Визначення приорітетів національної стратегії сталого розвитку.  

36. Основні напрями та вплив екологізації (ноосферізації) освіти України 

на формування особистості.  

37. Використання глобальної стратегії сталого розвитку для підвищення 

ефективності професійної діяльності та посилення конкурентоздатності 

підприємства (корпорації).  

38. Адаптація людини в умовах глобальної кризи та переходу до 

постіндустріального суспільства. 

 

 


