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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ У ТЕОРІЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Резюме. В умовах впливу глобалізації, як вищої форми інтернаціоналізації світового 

господарства та процесу, що спонукає зростання взаємозалежності країн світу, основними факторами 

впливу на економічну безпеку національної економіки виступають глобалізаційні виклики, загрози та 

ризики, які систематизовано автором. Основними глобалізаційними факторами економічної безпеки 

України запропоновано вплив світової валютної системи, вплив зовнішньоторговельних відносин, вплив 

міжнародного руху капіталів, вплив кон’юнктури міжнародного ринку цінних паперів. Узагальнено 

визначення понять «виклики», «загрози», «ризики» глобалізації та побудовано ієрархічний ланцюг їх 

співвідношень щодо впливу на економічну безпеку держави. 

Ключові слова: економічна безпека держави, фактор впливу, виклик, загроза, ризик, 

глобалізація. 

 

Valentyna MARTYNENKO 
 

PLACE AND ROLE OF GLOBALIZATION FACTORS IN THE 
THEORY OF THE STATE ECONOMIC SECURITY 

 

Summary. In the conditions of globalization, as the highest form of internationalization of the world 

economy and the process that leads to growing interdependence of the world country, the main factors 

influencing the state economic security are the globalization challenges, threats and risks which classification 

was carried out by the author. In the article were suggested the following main globalization factors of the state 

economic security: the impact of the global monetary system, indicators: the exchange rate of U.S. dollar, Euro 

and Russian Ruble; the impact of the foreign trade relations, indicators: export (% of GDP), import (% of 

GDP), net export (% of GDP); impact of international capital movements, indicators: foreign direct investment 

in Ukraine (in % to GDP), foreign direct investments from Ukraine (in % to GDP), gross external debt per 

capital, foreign bank capital (in % to the total bank capital); influence of the international securities market 

conditions, indicators: FTSE Index 100, RTS Index. The author identified only indicators with published 

statistics. These indicators will be used for quantitative estimation of the impact of globalization on the state 

economic security. It is proved that globalization factors can influence the level of the state economic security 

both positively and negatively. Consequences of globalization should be taken into account in the 

implementation of the government policy and the development of socio-economic development of Ukraine. 

Generalization of the definitions: «challenges», «threats», and «risks» of globalization was proposed, and a 

hierarchical chain of their relations concerning the impact on the state economic security was built. 

Key words: the state economic security, the factor of influence, challenge, threat, risk, globalization. 

 

Постановка проблеми. Починаючи з другої половини ХХ ст., тенденції до 
поглиблення процесів глобалізації світового господарства набули вирішального 
значення, у зв’язку з чим економічний розвиток, як і конкурентоспроможність будь-
якої країни, стали напряму залежати від ступеня її входження в сучасне світове 
господарство та пошуку свого місця в процесах глобалізації. На стан економічної 
безпеки держави глобалізація може впливати як позитивно, так і негативно. Для 
прийняття рішення щодо позитивного або негативного впливу глобалізації на стан 
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економічної безпеки держави необхідно провести детальне оцінювання з 
виокремленням найбільш значущих факторів у кожному конкретному випадку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням впливу процесів 
глобалізації на стан економічної безпеки держави присвячено праці багатьох науковців, 
зокрема Д. Буркальцевої [1], З. Варналія [2], Ю. Дудки [3], М. Зубок [4] та ін. Проте 
місцю та ролі факторів глобалізації в теорії економічної безпеки держави приділено 
недостатньо уваги, що зумовлює вибір теми та мети дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні місця та ролі факторів глобалізації, а також 
в обґрунтуванні взаємозв’язку між викликами, загрозами та ризиками глобалізації в 
теорії економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу. Всі глобалізаційні загрози економічній безпеці 
України (як внутрішні, так і зовнішні) негативно впливають на соціально-економічний 
розвиток нашої держави та на підвищення її геополітичного статусу, позиціонування у 
світовому суспільстві. Основні глобалізаційні загрози економічній безпеці України 
систематизуємо на рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1. Загрози глобалізації економічній безпеці України 

 

Figure 1. The threat of globalization to the economic security of Ukraine 

 

Безумовно, запропонований перелік не є вичерпним і потребує доповнення, 
причому розширення можливо здійснити, провівши додатковий аналіз якісних 
параметрів та ознак глобалізації. Досліджуючи глобалізаційні загрози економічній 
безпеці держави, слід враховувати, що певне явище, яке для однієї країни є загрозою, 
для іншої країни або міждержавного об’єднання буде сильною стороною. Також 

1. Значна відкритість національної економіки 

4. Зростання залежності економіки від імпорту 

3. Критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків 

5. Значний рівень доларизації економіки в умовах зростання зовнішнього боргу 

6. Нарощування обсягу зовнішнього державного боргу 

7. Незадовільний інвестиційний клімат та недосконала структура прямих 

іноземних інвестицій в економіку України 

2. Постійне погіршення стану зовнішньоторговельного балансу 

8. Відтік національного капіталу в офшорні зони (зокрема Кіпр) та повернення у 

вигляді прямих іноземних інвестицій 

9. Енергетична залежність від стратегічно важливих імпортних енергоресурсів 

10. Еміграція населення, зокрема найбільш кваліфікованої робочої сили 

11. Зниження експорту й зростання імпорту наукоємних товарів 

12. Цінова недоступність певних груп продовольчих товарів на світових ринках 

ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
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загроза може стати (або розглядатися) сильною стороною або перспективною 
можливістю для об’єкта дослідження за інших однакових умов. Тут мають місце 
ризики зміцнення економічної безпеки держави, які також супроводжуються 
глобалізаційними процесами.  

Під поняттям «ризик зміцнення економічної безпеки держави» В. Манілов 
розуміє існування або можливість виникнення небезпечної ситуації, за якої 
формуються передумови (накопичується потенціал) протидії реалізації національних 
цінностей, інтересів та цілей забезпечення економічної безпеки держави в умовах 
невизначеності, випадковості та конфліктності [5]. Ми погоджуємося з думкою 
В. Манілова і вважаємо, що ризики зміцнення економічної безпеки України, з 
урахуванням впливу глобалізації, перш за все, виникають у зв’язку з тим, що державна 
економічна політика базується на гіпотезі постійного й тривалого економічного 
зростання та не розрахована на вірогідність різкого економічного спаду. До ризиків 
зміцнення економічної безпеки держави, які пов’язані з неефективністю державної 
економічної політики щодо пом’якшення впливів глобалізації, доцільно віднести такі 
(рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2. Ризики зміцнення економічної безпеки держави, пов’язані з неефективністю державної 

економічної політики під впливом глобалізації 

 

Figure 2. The risks of strengthening the state economic security associated with inefficiency of the state 

economic policy under the influence of globalization 

 

Варто зазначити, що ідентифікація глобалізаційних ризиків для кожної 
складової економічної безпеки держави поглиблює теоретичні дослідження щодо її 
зміцнення. Проте оцінювання стану й рівня економічної безпеки України доцільно 
розпочинати з кількісного аналізу. Це можливо лише після ідентифікації основних 
глобалізаційних факторів впливу на економічну безпеку.  

Глобалізаційний фактор впливу на економічну безпеку держави – це явище або 
процес, яке виникає при інтегруванні країни в світовий фінансовий простір, світові чи 
міждержавні ринки, в результаті відкритості національної економіки, при реалізації 
різних видів міжнародної економічної політики та здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності тощо. Глобалізаційні фактори чинять безпосередній або опосередкований, 
позитивний чи негативний, прямий або обернений вплив на стан економічної безпеки 
держави та рівень її зміцнення.  

Аналіз Методичних рекомендацій розрахунку щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України [6] та методичних основ розрахунку KOF Index of 

Недосконалість законодавчої бази та дезорієнтація її на стимулювання розвитку 

національної економіки 

Непослідовність проведення змін і відсутність системи чітких орієнтирів 

стосовно подальшого розвитку економіки 

Відсутність механізмів реагування на критичні ситуації, які викликані 

економічною глобалізацією 

Відсутність системи загальнодержавної політики стимулювання розвитку 

конкурентоспроможності національних виробників на світовому ринку 

РИЗИКИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
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Globalization у 2013 році [7] дозволяє до основних глобалізаційних факторів впливу на 
економічну безпеку України віднести чисельні, багатовекторні фактори (рис.3).  

Дуже важливим фактором є вплив концентрації економічних, виробничих, 
фінансових, інтелектуальних, інноваційних ресурсів у геополітичних ядрах, де 
зосереджені потужні ТНК. Проте за браком доступу до статистичних даних неможливо 
здійснити його кількісний аналіз. На рис.3 виокремлено лише ті фактори, про які є 
опубліковані статистичні дані, оскільки доцільно провести кількісне оцінювання 
впливу даних факторів на стан економічної безпеки держави в подальших 
дослідженнях. 

З рис.3 бачимо, що кожен з глобалізаційних факторів впливу характеризується 
відповідними кількісними показниками. Фактор впливу світової валютної системи 
поєднує такі показники, як середньорічні офіційні курси долара США, євро та 
російського рубля до української гривні, а також відношення золотовалютних резервів 
НБУ до ВВП, %. 

Курс долара США є важливим чинником глобалізації, оскільки участь у 
розрахунках на світовому валютному ринку долара в США становить понад 80%, у 
накопиченій масі міжнародних боргових паперів, позик і депозитів, процентних 
деривативів – 35–40%, у міжнародних розрахунках за товари в Європейському Союзі – 
30–40%, в Азії – 50–90%, у валютних резервах – приблизно 60% [8].  
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Рисунок 3. Систематизація глобалізаційних факторів впливу на економічну безпеку держави 

 

Figure 3. Systematization of globalization factors influencing the state economic security 

 
Частка долара США у кошику валют СПЗ складає 41,9% з січня 2011 до 

2015 року (відповідно, євро – 37,4%, японська ієна – 9,4%, британський фунт стерлінгів 
– 11,3%) [9]. Другою резервною валютою після долара США є євро, частка якої у 
глобальних фінансових розрахунках становить 25–30%. На нашу думку, курс 
російського рубля є глобалізаційним фактором впливу на економічну безпеку України, 
оскільки Росія є найбільшим торговельним партнером (на кінець 2012 року понад 
25,6% експорту товарів і послуг та 32,4% імпорту) [10]. Макроекономічна політика 
НБУ щодо управління золотовалютними резервами, у першу чергу, спрямовується на 
здійснення міжнародних розрахунків країни та утримання курсу національної грошової 
одиниці від девальвації.  

Щодо фактора впливу зовнішньоторговельних відносин на стан економічної 
безпеки України, то тут провідну роль відіграє торговельний баланс. Тому кількісними 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

1. Фактор впливу світової валютної системи. 

Кількісні показники: 
1. Середньорічний офіційний курс долара США до української гривні. 

2. Середньорічний офіційний курс євро до української гривні. 

3. Середньорічний офіційний курс російського рубля до української гривні. 

4. Відношення золотовалютних резервів НБУ до ВВП, %. 

2. Фактор впливу зовнішньоторговельних відносин. 

Кількісні показники: 
1. Обсяг експорту у % до обсягу ВВП. 

2. Обсяг імпорту у % до обсягу ВВП. 

3. Обсяг чистого експорту у % до ВВП. 

3. Фактор впливу міжнародного руху капіталів.  

Кількісні показники: 
1. Відношення обсягу іноземних інвестицій в Україну до ВВП, %. 

2. Відношення обсягу прямих інвестицій з України до ВВП, %. 

3. Рівень валового зовнішнього боргу на одну особу, дол. США/особа. 

4. Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %. 

4. Фактор впливу кон’юнктури міжнародного ринку цінних паперів. 

Кількісні показники: 
1. Індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100. 

2. Індекс фондової біржі «Российская торговая система» (РТС). 
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показниками цього чинника визначено відношення обсягу експорту до ВВП, %; 
відношення обсягу імпорту до ВВП, %; обсяг чистого експорту у % до ВВП, 
порівняльна динаміка яких показує ефективність зовнішньоторговельних відносин 
нашої держави. 

Для оцінювання впливу на рівень економічної безпеки держави такого 
глобалізаційного фактору, як міжнародний рух капіталів, пропонуємо взяти 4 
показники, що широко використовуються в міжнародних порівняннях, зокрема обсяг 
прямих іноземних інвестицій в Україну у % до ВВП, обсягу прямих інвестицій з 
України у % до ВВП, рівень валового зовнішнього боргу на одну особу, дол. 
США/особа, частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського 
капіталу, %.  

Для проведення кількісного аналізу впливу кон’юнктури міжнародного ринку 
цінних паперів на економічну безпеку України пропонується задіяти 2 показники – 
індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 та індекс фондової біржі «Российская 
торговая система» (РТС). Перший показник взято у зв’язку з тим, що українськими 
підприємствами було проведено всього 25 первинних розміщень акцій (IPO) та 2 
вторинних (SPO) на міжнародних фондових біржах (причому перше IPO було 
здійснено у 2005 році), серед яких більше половини, а саме 14 операцій, відбулося на 
Лондонській фондовій біржі [11]. Це дає підстави вважати, що волатильність біржового 
індексу Лондонської фондової біржі впливає на стан економічної безпеки як 
підприємств, які провели в ній лістинг та розмістили акції, так і, відповідно, на стан 
економічної безпеки України, оскільки це – одні з найбільших підприємств країни. 
Адже станом на 25.07.2012 сукупний обсяг залученого капіталу українськими 
підприємствами через IPO і SPO склав близько 2,6 млрд. дол. США [11]. 

Індекс РТС є біржовим індексом найбільшої фондової біржі Росії. Було 
встановлено, що він тісно корелює з індексом найбільшої фондової біржі України – 
індексом ПФТС (рис.4). Для статистичного аналізу взято значення індексів РТС і 
ПФТС станом на закриття останньої біржової сесії року за період 1997–2012 рр. на 
основі відомих даних [12; 13]. 

Таким чином, ході дослідження теоретичних аспектів впливу глобалізації на 
економічну безпеку держави було узагальнено сутність і предметну площину таких 
понять, як «виклики глобалізації економічній безпеці держави», «глобалізаційні ризики 
зміцнення економічної безпеки держави» та «загрози глобалізації економічній безпеці 
держави». Класифіковано та систематизовано виклики, ризики та загрози впливу 
глобалізації на економічну безпеку держави. 
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Рисунок 4. Залежність між біржовими індексами РТС і ПФТС за 1997–2012 рр. 

 

Figure 4. The relationship between stock market indexes RTS and PFTS of 1997–2012  

 

Наступним кроком теоретичного дослідження впливу глобалізації на 
економічну безпеку держави доцільно визначити взаємозв’язок та ієрархію 
співвідношень між викликами, ризиками глобалізації та глобалізаційними загрозами 
економічній безпеці. Варто зазначити, що виклики глобалізації є об’єктивними 
явищами, які існують постійно й визначають модель поведінки всіх країн на 
міжнародному та світовому рівнях. Глобалізаційні ризики як наслідки дії викликів, 
причому ці дії можуть безпосередньо впливати як негативно, так і позитивно на стан 
економічної безпеки за тих чи інших умов. Загрози розглядаються лише відносно 
економічної безпеки та національного суверенітету окремо взятої країни й носять 
переважно суб’єктивний характер. Кількісний вплив факторів глобалізації виявляється 
в ході статистичного оцінювання відповідних показників. На рис.5 наведено 
ієрархічний ланцюг у співвідношенні основних понять, які беруться за основу при 
дослідженні даної теми. 

На основі рис.5 можна ідентифікувати фактори глобалізаційного впливу на 
економічну безпеку держави, які доцільно розглядати у контексті їх позитивного або 
негативного впливу на рівень розвитку національної економіки та стан її економічної 
безпеки. Зрозуміло, що один і той самий фактор може впливати як позитивно, так і 
негативно, залежно від обставин та періоду. При цьому фактори негативного впливу 
необхідно аналізувати згідно з ієрархічним ланцюгом «виклики-ризики-загрози» 
глобалізації. Наприклад, до викликів глобалізації економічній безпеці України, як і 
інших країн світу, відносимо світову фінансову кризу та членство в СОТ, а ризиком 
глобалізації – загострення конкуренції на міжнародних ринках товарів і послуг, 
глобалізаційна загроза виникає при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, а його 
безпосередню дію на кінцевий результат для України (її кількісне вираження) можна 
розглядати як зростання або зниження обсягів імпорту, експорту, ВВП тощо.  

Значним викликом глобалізації є дефіцит ресурсів для розширеного 
відтворення. Одним із стратегічних ресурсів є енергоносії, зокрема природний газ. 
Глобалізаційним ризиком економічній безпеці України є енергетична залежність від 
постачання природного газу з Російської Федерації. Загроза глобалізації полягає в 
існуванні ймовірності припинення поставок та штрафних санкцій згідно з існуючими 
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контрактами. Фактором безпосереднього впливу на економічну безпеку України можна 
визначити ціну природного газу, яка є однією з найвищих у Європі. 

 
 

Рисунок 5. Ієрархічний ланцюг факторів глобалізаційного впливу на економічну безпеку 

держави [14, c.7] 

 

Figure 5. Hierarchical chain of globalization factors influencing the state economic security [14, р.7] 

 

Глобалізація світового суспільства має для України як негативні, так і 
позитивні наслідки. Вплив глобалізаційних процесів має бути врахований при 

ФАКТОРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 
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фінансовий простір, світові ринки та внаслідок дії яких посилюються 

позитивні (негативні) тенденції розвитку національної економіки 
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стан її економічної безпеки 
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опрацюванні й реалізації державної політики та стратегії соціально-економічного 
розвитку України на середньо- і довготривалу перспективу. Враховувати стихійні 
впливи глобалізації на національну економіку всіх країн необхідно, тому що країни, які 
не зможуть до них пристосуватися, врешті-решт, не тільки значно відстануть від 
розвинених держав, але й загублять свою політичну та економічну незалежність.  

Висновки. Уряду України вкрай необхідно розробити ефективні стратегічні 
пріоритети зміцнення економічної безпеки держави з урахуванням впливу глобалізації. 
Такі пріоритети повинні забезпечувати стан національної економіки, при якому: 
досягатиметься економічна незалежність та стійкість від внутрішніх і зовнішніх загроз; 
реалізовуватиметься захист економічних інтересів України на внутрішньому та 
зовнішньому ринках незалежно від зміни її стратегічних цілей. Пропозиціям щодо 
розроблення стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки в умовах впливу 
глобалізації буде присвячено наше подальше дослідження. 

Conclusions. For Ukrainian government it is extremely necessary to develop 
effective strategic priorities of strengthening the state economic security, taking into account 
the impact of globalization. These priorities should provide the national economy, in a sense 
of achieving economic independence and stability of internal and external threats; realizing 
protection of economic interests of Ukraine on the domestic and foreign markets, regardless 
the changes in its strategic goals. Further research will be dedicated to proposals for the 
development of strategic priorities of strengthening economic security in terms of the impact 
of globalization. 
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