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прогресуючої економічної маргіналізації. Потік військових, 

економічних, екологічних біженців до економічних світових центрів 

зростатиме. Це не приведе до створення нових структур світової 

політики, але спричинить виникнення нових викликів та загроз. 

Локальні держави (особливо І-го рівня)  цікаві провідним 

країнам світу своїми природними ресурсами. Вони намагаються 

дістати доступ до тамтешніх родовищ нафти і газу, інших природних 

ресурсів, а також заволодіти шляхами їх транспортування. 

Поряд з цим цей сегмент є одним із основних джерел загрози 

світовій безпеці. Це пояснюється триваючими в тамтешніх країнах 

соціальними заворушеннями та конфліктами. 

Отже, запропонована нами структура міжнародної системи дає 

можливість, більш-менш об’єктивно визначити геополітичні центри 

сили, характер та механізми взаємодії між державами.   

 

Науковий керівник – канд. політ.наук, доцент Костенко А. М. 

 

 

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ США ТА ЯПОНІЇ 

 

Даценко А. Ю, Петренко Н. О, група М-51  

Цінність - будь-яке матеріальне ідеальне або явище, яке має 

значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає 

сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. 

Система цінностей - це потреби людини, розташовані в 

ієрархічному порядку. 

Розвинені країни - з найбільшим розвитком економіки країни, 

в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень 

економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком 

на душу населення і максимальним індексом людського розвитку 

потенціалу (ІРЛП). 

Сучасне суспільство потребує, особливо в умовах 

трансформацій, наявності певної системи цінностей, що поділяється 

більшістю його членів або найбільш соціально активною його 

частиною. Це ознака самоідентифікації суспільства. При цьому під 

цінностями слід розуміти певну характеристику суспільної свідомості, 

сприйняття дійсності товариством, колективних та індивідуальних 

особистісних орієнтацій, що мають яскраво виражену соціальну 
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природу та націленість на розвиток чи то суспільства, чи окремої 

особистості. 

Кожна людина має свої особисті цінності, але вони можуть 

співпадати залежно від країни в якій вони проживають. 

Найяскравішими прикладами  пріоритетних дій для керуючих 

країнами стали США та Японія. 

Дослідження, проведене в Японії визначило топ-10 слів для 

цієї країни: зусилля, щирість, свобода, мир, любов, дбайливість, 

цілеспрямованість , вдячність, здоров`я, мрії. 

США: світ, рівність, безпека, процвітання, любов, 

задоволення, зарплата, визнання, свобода, здоров`я. 

У кожної людини є свої основні життєві цінності, які міцно 

входять в його повсякденне життя. Найчастіше визначаються вони 

протягом досить тривалого відрізку часу і залежать від укладу життя 

людини, його виховання і оточення. Одним із головних чинників 

впливу є країна в якій живуть громадяни. А саме, розвиток країни, 

звичаї, політика, місце розташування, економіка та багато інших. 

Особистісна безпека людини є і буде одним з найважливіших 

питань на протязі всього існування людства. Безпека є важливим 

критерієм для нормального існування, життя та розвитку особистості.  

 

 Науковий керівник – канд. політ.наук, доцент Костенко А. М. 

 
 
СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ 

 

Томіна А. І., студентка групи СР-51 

Відомо, що трудова діяльність є невід’ємною складовою життя 

практично кожної молодої  людини, але розпочати її в умовах 

соціально-економічної кризи доволі складно і тому сучасна молодь 

має серйозні проблеми з працевлаштуванням. Відсутність досвіду та 

практичних навичок не дозволяє молодим людям конкурувати з більш 

досвідченими працівниками, адже більшість українських роботодавців 

не готові приймати на роботу працівників, яких потрібно додатково 

навчати і витрачати на них час та кошти. В такій ситуації зростає 

рівень безробіття серед молоді. 

Згідно статті 1 Закону України «Про зайнятість населення»: 

«Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина осіб не 


