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До наукового оберту поняття «глобальна проблема» увійшло 
наприкінці 60-х рр. ХХ ст. Глобальні проблеми (від лат. globus – земна 
куля) – сукупність життєво важливих проблем людства, від вирішення 
яких залежить подальший прогрес сучасної епохи, – відвернення світової 
ядерної війни та проблема збереження миру, зменшення розриву між 
розвиненими та економічно відсталими країнами та пов’язана з цим 
проблема подолання бідності, подолання стрімкого розвитку населення в 
країнах, що розвиваються, та зупинення депопуляції населення економічно 
розвинених країн, екологічна проблема тощо [1]. 

Хижацьке споживання природних благ протягом останніх кількох 
років призвело до того, що майже у всіх сферах матеріального 
виробництва відчувається обмеженість природних ресурсів: невідновні 
ресурси майже вичерпались, а умовно-відновні настільки виснажені, що 
практично втратили здатність до регенерації, чого раніше не було. У 
зв’язку з цим під загрозою опинилося не лише життя майбутніх поколінь, а 
взагалі всього живого. 

Якщо ж додати до ресурсної ще нагромаджені екологічні проблеми, 
то не варто чекати майбутнього, щоб усвідомити загрозу. Не так далеко 
вже і до того часу, коли Земля налічуватиме понад 7 мільярдів людей [2], 
хоча вже на сьогодні однією з глобальних проблем світу є перенаселення. 
Про це свідчить так званий «екологічний відбиток ноги» – показник, який 
дає уявлення про те, скільки площі ми використовуємо для нашого 
добробуту (одягу, харчування, автомобілів). 

Демографічна проблема є найбільш загальною причиною 
загострення глобальних проблем, оскільки вона найбільше пов’язує всі 
інші проблеми [3]. Хоча демографічні проблеми людства загалом набагато 
складніші, ніж демографічний вибух, високий приріст населення 
слаборозвинутих країн, виходячи із обмежених ресурсів, не дає змогу 
покращити в них якість життя, породжує злидні, автоматично накладає на 
них ярлик економічно відсталих або бідних країн. 

Бідність – камінь спотикання у відносинах між Північчю і Півднем. 
Сьогодні в країнах, що розвиваються, за даними Світового банку, в 
абсолютній бідності живе понад 1,3 мільярда людей [1], які страждають від 
голоду, недостатньої освіти і расової дискримінації. Вся проблема полягає 
в нерівномірному розподілі: жителі багатих країн світу, становлячи 20 % 
людства, споживають 80 % багатств світу. На 80 % решти населення світу 
припадає всього 20 % всіх видів запасів землі. Саме це призводить до 
збільшення розриву у рівні життя між лідерами і аутсайдерами 
економічного розвитку. 95 % дітей у країнах, що розвиваються, 



народжуються, живуть і помирають у бідності, живуть в умовах нестачі 
води, особливо чистої, незадовільних санітарно-гігієнічних умовах. Кожна 
ж дитина, яка народилася в індустріально розвиненій державі, 
використовує в 30 разів більше ресурсів [3]. 

Злидні вкорочують горизонти їх майбутнього. Ті, що не можуть 
дозволити собі палити нафтою, рубають дерево на дрова, кого за борги 
виганяють з орендованої землі, заробляє собі на життя рубанням лісу чи 
добуванням золота. З проблемою браконьєрства взагалі марно боротися, 
хіба-що застосовуючи надмірне покарання [3] Ось чому екологія – це 
зовсім не розкіш, яку можуть дозволити собі лише «багаті» країни. 

Таким чином, поява цивілізації та розвиток суспільства спричинили 
появу як соціально-економічних так і екологічних проблем. 
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