Сергій Сардак, Максим Корнеєв, Анастасія Сімахова, Ольга Більська
Аналіз факторів глобалізації, що впливають на напрямки соціального розвитку
У статті визначено фактори глобалізації, що обумовлюють глобальні проблеми у напрямку
соціального розвитку. Автори оцінюють глобальні загрози та описують їх як небезпечні процеси,
явища та ситуації, що наносять шкоду здоров’ю, безпеці, благополуччю та життю усього людства
та потребують подолання. У статті визначено сутність глобальних ризиків. Автори описують ці
ризики як події чи умови, що можуть мати значний негативний вплив для деяких країн чи сфер у
стратегічний період. У статті осмислено глобальні проблеми. Автори статті описують ці проблеми
як явища та ситуації, які не є повністю зрозумілими, цікавими, актуальними і потребують
вирішення та регулювання, і, на додачу, не мають єдиного рішення. У статті проаналізовано
існуючі глобальні проблеми, визначені як стратегічні рекомендації, що призводять до значних
змін та отримують увагу з боку людства. Визначено глобальні тенденції соціального розвитку.
Автори описують структуру та роль глобальних гравців, таких як міжнародні організації, провідні
держави, регіональні організації, могутні корпорації, інвестиційні організації, великі міста, а також
відомі особистості. За допомогою запропонованого авторами механізму вирішення глобальних
проблем було розроблено напрямки позитивного соціального розвитку.
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Анализ факторов глобализации, влияющих на направления социального развития
В статье определены факторы глобализации, обуславливающие глобальные проблемы в
направлении социального развития. Авторы оценивают глобальные угрозы и описывают их как
опасные процессы, явления и ситуации, наносящие вред здоровью, безопасности, благополучию и
жизни всего человечества и требуют преодоления. В статье определена сущность глобальных
рисков. Авторы описывают данные риски как события или условия, которые могут иметь
значительное отрицательное влияние для некоторых стран или сфер в стратегический период. В
статье осмыслены глобальные проблемы. Авторы статьи описывают данные проблемы как
явления и ситуации, которые не являются полностью понятными, интересными, актуальными и
требуют решения и регулирования, и, вдобавок, не имеют единого решения. В статье
проанализированы существующие глобальные проблемы, определенные как стратегические
рекомендации, приводящие к значительным изменениям и получающие внимание со стороны
человечества. Определены глобальные тенденции социального развития. Авторы описывают
структуру и роль глобальных игроков, таких как международные организации, ведущие
государства, региональные организации, могущественные корпорации, инвестиционные
организации, большие города, а также известные личности. При помощи предложенного авторами
механизма решения глобальных проблем были разработаны направления положительного
социального развития.
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