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Території країни є багатогранними та багатофункціональними структурами, де необхідно
використовувати усі наявні ресурси, а також визначити основні довгострокові цілі та задачі
територій, прийнявши курс дій для раціонального розподілу ресурсів необхідних при виконанні
поставлених цілей, а також визначити головні стратегії територій направлених на досягнення
стійкого соціально-економічного розвитку країни [1 , с.17].
В процесі нашого дослідження встановлено, що планувальна структура функціонування
територій країни залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є: фізико-географічна
характеристика сформована система розселення, характер землекористування, наявність
великих транспортних споруд.
Стратегію територіального розвитку визначає територіальна політика, яка повинна
управляти економікою, соціальним і політичним життям територій України, координувати
взаємовідносини центру і території, а також сприяти ефективному розвитку територіальних
відносин [2, c. 173-174].
В останній час усе більше відповідальності лежить на плечах території бо головною
ціллю державної територіальної політики є створення умов для динамічного, збалансованого
соціально-економічного розвитку України і її територій, підвищення рівня життя населення,
забезпечення та дотримання державою соціальних стандартів для кожного її громадянина, а
також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення дієвості
управлінських рішень, вдосконалення роботи органів державної влади та міського
самоуправління[3]
Трансформація суспільно-економічної системи в Україні , особливо за період здобуття
нею державної незалежності і самостійного управління соціально-економічним розвитком,
вимагає всебічного аналізу та розробки глибоких наукових основ вдосконалення політики
загальнодержавного та територіального розвитку. Такі наукові основи повинні стати
платформою, на базі якої мають будуватися мікро- та макрооснови конкретних перетворень,
розроблятися прогнози і формуватися політика перебудови суспільства на кожному
конкретному етапі його розвитку. Тому, будуючи територіальну соціально-економічну
політику, вже не достатньо обмежуватися потребами господарського процесу, прагнути лише
до оптимізації сукупних витрат його учасників, оскільки приходиться забезпечити ще і
соціальну взаємодію у територіальному просторі.
Розвиток територій України залежить від ефективності проведення політики
комплексного використання їх ресурсів як на мікро- так і на макро – рівнях.
Примінивши комплексну політику дослідження територій країни можна привести такі
заходи щодо соціально-економічного, природно-ресурсного та ін. розвитку територій:
1)
контурне землевпорядкування, створення полезахисних, водоохоронних і
протиерозійних лісосмуг, терасування селенебезпечних гірських схилів;
2)
збалансування розвитку різних інфраструктурних ланок господарства;
3)
вирішення проблем комплексного розвитку господарства територій та
підвищення рівня їх збалансованості;
4)
збільшення господарського потенціалу, що в цілому сприятливо позначиться на
підвищенні інвестиційної привабливості територій;
5)
удосконалення спеціалізації: індустріально-аграрної, транспортно-морської,
рекреаційної та курортно-туристської тощо;
6)
забезпечення енергоресурсами;
7)
збереження та реструктуризація промислових та стратегічно важливих
підприємств;
8)
структурної трансформації економіки областей території;
9)
підвищення конкурентоспроможності території;
10)
розробка програм по зниженню безробіття на територіях країни;
11)
створення позитивних умов соціального розвитку територій.
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Секція 4. Новітні моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах
трансформаційних перетворень

Слід зазначити, що оцінка комплексного використання ресурсів території та виявлення
шляхів і засобів активізації їх використання належать до найважливіших пунктів при вирішенні
територіальних проблем. Чим вище рівень використання ресурсів та їх відновлення тим
стабільніше конкурентне становище територій.
Виконання перелічених заходів (механізмів) та їх дотримання надасть можливість
збалансовано контролювати фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на розвиток
території з збільшивши її частку вкладу у розвиток країни [4, с. 66-71].
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Economic stability and peace are the important determinants of socio-economic development in
the modern world. Analysis of the situation in conflicting regions worldwide clarifies that at the
modern stage it is very complicated to reach this. One of the main factors, which cause the process of
economic and political destabilization, is global terrorism, which became the world’s important
phenomenon. After the terrorist act of 11 September in the USA in 2001 and terrorist act on the
journal «Charlie Hebdo» in Paris in 2015 the problem became more actual. Compared with 2013, in
2014 the world terrorism threat increased up to 61%, which considerably limits dynamic development
of the global market.
In such countries, where threat of terrorism is high, it becomes far difficult to develop the
international trade relations, inflow of foreign investments reduces, and the danger of starting business
is high. Within this context, the main principles of market formation are determined not by the supplydemand phenomenon, but the main source of its destabilization is the fear caused in result of terrorism.
In result of we receive atrophied market relations, when separate states possess relevant resources and
economic potential for economic development, but in result of interference of exogamic forces
(terrorism) it is impossible to perfectly master them and, owing to this, dynamic development of the
economic system.
Development of global economy is the moving factor for modern world development. This
process, due to the formed economic difficulties, is ongoing in a complicated way. Along with those
problems of global security, which are recognized by United Nations Organization (global warming,
poverty, ecological misbalance, etc), terrorism is one of the main challenges of the international
security.
Terrorism originates still in the early centuries. Wide-scale terrorist act was planned by Guy
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