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It should be noted that the regional policy of developed countries, in the first 

place solves rather social than economic problems. However, it works because of the 
economy. The state interferes in the course of regional development for reasons of 
social justice, taking care of the real unity of the country, because the state can not be 
integral in the presence of significant disproportions in the regions in the level of 
development and quality of life of the population. Such an approach to regional 
policy seems to be a useful experience for the development of this policy in Ukraine 
at the present stage. Therefore, state intervention should solve social and political 
problems (social justice, integration of the country, etc.). Economic problems are 
effectively solved by the market, which at the same time enhances the identified 
imbalances. At the same time, the state acts through the economy, under the 
condition of which the level of quality of life is equalized. Thus, the economy 
becomes an instrument for achieving social and political objectives of regional 
policy. Useful in this situation is the experience of France, which involves the choice 
of territorial or branch "growth poles", which leads to a concentration of funds and 
increases social and economic efficiency of regional policy. 

The experience of European countries can be used to create a scientific base of 
regional policy of Ukraine, it is possible to apply a system of quantitative criteria for 
the allocation of crisis areas (gross domestic product per capita, unemployment rate, 
wages, and per capita income). 

Interesting in terms of possible borrowing is the experience of defining the 
object of regional policy in European countries. So, unlike in previous years, when 
such a role was played by rather large territories (quite comparable with the regions 
of Ukraine), now it is a much smaller area (for example, part of the city). This is due 
to the desire to save money, as well as the willingness to provide targeted assistance, 
including solving an acute problem concerning a small part of even the economically 
developed region. In our opinion, such an approach will contribute to a significant 
increase in the effectiveness of the implementation of regional policy. 

The main types of assistance within the framework of the regional policy 
include grants, soft loans, infrastructure, tax incentives. The European experience of 
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combining these activities will be very useful both from the point of view of the 
theory and from the point of view of the practice of formation and implementation of 
the regional policy of Ukraine. 

Thus, the use of European experience in the formation and implementation of 
the regional policy will make it possible to significantly increase the effectiveness of 
such a policy in Ukraine. However, borrowing should take place taking into account 
the peculiarities of the state policy of Ukraine and the differences of the regions of 
our state. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ НА 

ТРАНЗИТНЕ СУСПІЛЬСТВО 
 
Людство в сучасних політико-економічних відносинах виявило проблеми, 

які мають глобальний характер та приносять шкоду усім без винятку 
мешканцям планети Земля. Ці небезпеки є загально визначеними на 
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міжнародному рівні та утворюють перелік проблем, з якими одна країна не 
зможе впоратись, а тому необхідна взаємодія усіх країн світу, щоб досягти 
позитивних результатів.  

Для суспільства, яке знаходиться у перехідному стані існують внутрішньо 
державні проблеми, або фактори, які чинять перешкоди для розвитку країни 
спричинені особливостями даного регіону, менталітету, історичних аспектів. 
Однак, не варто забувати про загальносвітові проблеми, які також чинять вплив 
на майбутнє усього людства загалом та кожної окремої країни.  

Ключовою проблемою, якою переймається усе людство, є екологічні 
катаклізми, які виникають внаслідок науково-технічного прогресу світу. 
Створюючи для себе комфортні умови для існування кожна людина несе 
відповідальність за нанесену шкоду природі та майбутнім поколінням людей. 
Актуальним в Україні є питання вирубування зелених насаджень у заповідних 
зонах, або просто масова вирубка лісів, які є фактично легенями світу. На 
світовому рівні відбувається масове забруднення світових океанів, де 
утворюються сміттєві острови. Проблеми виникають і в інших сферах, але усі 
вони пов’язані з середовищем життєдіяльності та праці особи. 

Для українського суспільства культура поводження людини в 
навколишньому середовищі не є зразковою і навіть не середньостатистичною. 
В Україні існує ряд нормативно-правових актів, яким передбачається загальна 
форма взаємодії людини і природи, однак норми застарілі, не підлаштовані під 
сучасні реалії та не мають практичної цінності.  

Глобальною небезпекою, яка містить ядро проблеми в нашій країні є 
Чорнобильська АЕС, яка несе серйозне техногенне навантаження та призвела 
до найбільшої в історії людства техногенної катастрофи на території України. 

Актуальним проблемним питання залишається вакцинація українського 
населення. У зв’язку з масовими відмовами від вакцин небезпека зараження є і 
у людей, які вакцинувалися. Суспільство умовно розділилося в даному питанні, 
а кмітливі фармацевти здійснюють на цій проблемі чималий заробіток.  
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Вміння вирішувати такі суспільно значимі проблеми у перехідному 

суспільстві стане кроком до чіткого визначення політичної стабільності в 
політичній системі. Бажання суб’єктів політики брати на себе відповідальність 
за політичний процес та політичні рішення є запорукою створення 
демократичного суспільства. Сучасні політики консервують такі проблеми, 
намагаються їх вирішення перекласти один на одного та не надають їм 
значимості у своїх діях до того часу, поки проблема не набере великого 
масштабу.  

Екологічні питання в Україні можуть сприяти розвитку небезпечних 
захворювань, погіршенню стану здоров’я населення. В даному питанні 
науковці об’єднуються на наголошують на необхідності переходу до 
збалансованого розвитку. Під поняттям «збалансований розвиток» варто 
розуміти поліпшення якості життя населення, але з умовою не порушення 
життєпідтримуючих функцій природніх систем. Збереження навколишнього 
природнього середовища є не лише технологічним питанням, але має 
першочергово політичний аспект, а саме політична воля щодо прийняття 
політичного рішення. 

На міжнародному рівні (у 1992 році на загальнопланетарному саміті) 
задекларовано так званий «стійкий розвиток», який забезпечує потреби 
нинішнього покоління без втрат для майбутнього покоління, відносно 
забезпечення своїх власних потреб. Така позиція світової спільноти повинна 
стати пріоритетною при здійснені політичної волі. Вирішення глобальних 
проблем починаючи з кожного індивіда пророкує позитивні наслідки для 
усього суспільства, а в подальшому усього світу. 

У сучасному світі серйозною проблемою стає демографічна ситуація, яка 
набуває світового масштабу. У країнах Азії та Латинської Америки 
спостерігається демографічний бум, хоча екологічна та економічна ситуація 
мають найгірші показники. Науковці вважають, що у зв’язку з такими 
особливостями демографічного росту за 40 років максимум 50 років кількість 
мешканців планети подвоїться. Для усіх країн світу демографічний чинник 
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досить важливий, оскільки забезпечує стабільний і безпечний розвиток 
держави. Адже у зв’язку з цим існує проблема голоду в сучасному глобальному 
розвинутому світі. Статистичні данні затверджують масовий голод з 
періодичного у постійний на планеті голодує майже одного млрд. людей. 

Якщо характеризувати сучасну Україну щодо демографічної ситуації, то 
у нас протилежна ситуація відносно загальносвітових тенденцій. В Україні 
відбувається старіння нації і з такими темпами зменшення кількості населення, 
через тих самих 40-50 років, ми можемо втратити таку національність, як 
українці, а території наших земель будуть використовувати інші народності. 
Розуміючи таку проблему політики роблять деякі спроби щодо підвищення 
рівня народжуваності, однак вони не показали такої ефективності, яка змінила б 
таку проблему. За рівнем народжуваності українська держава посідає 
передостаннє місце серед європейських країн, однак за смертністю населення 
— друге місце серед країн континенту. 

А тому, враховуючи масштаби проблеми, держава несе відповідальність 
за збереження та розвиток кожної людини. А позитивні важелі відповідальності 
можливі лише в умовах стабільного економіко-правового розвитку та 
збагачення держави та громадян в цілому. 

В умовах частих політичних конфліктів та політичних криз на 
глобальному та регіональному рівнях, актуальним уже протягом усієї історії 
людства залишається підтримання та збереження миру у цілому світі. Оскільки, 
війни та бунти з негативними наслідками і великими жертвами мирних 
громадян і військових не зупиняються, а набувають нових форм прояву, які є 
досить небезпечними для усіх жителів планети, варто більше інформувати 
суспільство про невинні втрати, щоб впливові світові політики реагували на 
такі кризи в окремих регіонах. 

Науковці виділяють три основні тенденції сучасного світу, а саме 
переростання локальних протистоянь на глобальний рівень, зростання кількості 
загиблих серед цивільного населення та входження людства в космічно-ядерну 
еру. У сучасному світі уже існує така кількість ядерної зброї, яка може знищити 
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все живе на нашій планеті. А тому, в ядерній війні не може бути ні переможців, 
ні переможених, і для сучасних держав дуже важливий без’ядерний світ, як 
запорука для вирішення глобальних проблем на вищому соціальному рівні. 

Для публічного обговорення та вирішення глобальних проблем людства 
велику роль відіграє міжнародна організація така як ООН та її спеціалізовані 
міжнародні організації (ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВООЗ та ін..). Процеси глобалізації 
потребують планетарного мислення, як поєднання великої кількості 
загальнолюдських цінностей, з метою врегулювати глобальні виклики. 

Проаналізовані не усі глобальні проблеми, однак на окремих прикладах 
глобальних проблем стає зрозуміло, що для їх вирішення необхіден спільний 
механізм дій усього людства, а саме кожної особи не залежно від статусу, раси 
та політичних вподобань. Можливо, глобальні проблеми зможуть допомогти 
політичним гігантам навчитись вирішувати конфлікти в допустимих межах, 
щоб питання влади було на другому плані, а на першому залишалось життя та 
здоров’я кожного індивіда планети. 

В рамках глобального вирішення протиріч, держави з перехідним 
статусом політичного режиму, зможуть досягти бажаного результату. Коли 
населення побачить і відчує турботу, чесність та відданість політиків своїй 
справі, то питання транзитності суспільства вирішиться, оскільки політичні 
суб’єкти змінюючи політичну свідомість змінять політичний режим.  
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Формування арабської регіональної медійної системи пов’язано не так з 

географічними факторами, як із культурною єдністю регіону, що прийнято 


