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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню впливу глобалізації
на економічний розвиток та економічну безпеку держав. Узагаль-
нено підходи до тлумачення окремих економічних понять та кате-
горій. Доповнено ознаки та характеристики національної економі-
чної моделі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: національна економіка, економічний розвиток,
сталий розвиток, економічна безпека, глобалізація
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лизации на экономическое развитие и экономическую безопас-
ность стран. Обобщены подходы к пониманию отдельных эконо-
мических понятий и категорий. Дополнено признаки и характе-
ристики национальной экономической модели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальная экономика, экономическое
развитие, устойчивое развитие, экономическая безопасность,
глобализация

ANNOTATION. The article investigates the impact of globalization on
the economic development and economic security of the countries.
Approaches to understanding some concepts and categories are
summarized. Features and characteristics of the national economic
model are completed.

KEY WORDS: national economy, economic development, sustainable
development, economic security, globalization

Постановка проблеми. У сучасних умовах без урахування
впливу світогосподарських зв’язків неможливо адекватно обґрун-
тувати закономірності економічного розвитку. Інтеграція національ-
них економік у світовий економічний простір зумовлюється зага-
льновідомими факторами участі держав у міжнародному поділі
праці. Невід’ємним закономірним явищем при цьому є глобаліза-
ція. Зовнішні явища і процеси об’єктивно впливають на національ-
ні економіки по-різному, у силу різноманітних факторів, напри-
клад, рівня розвитку ринкових механізмів, капіталізації економіки,
збалансованості (розбалансованості) макроекономічних пропор-
цій. Останнє, у результаті, позначається на економічній безпеці
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держав також по-різному. Таким чином, теоретичне осмислення
стратегічних орієнтирів національного розвитку із врахуванням
зовнішніх викликів, що привносить глобалізація, є важливим зав-
данням з огляду на економічну вразливість національних економік
та зниження рівня економічної безпеки в умовах поглиблення кри-
зових явищ у світовому економічному просторі.

Аналіз останніх публікацій. Поширення глобалізації та її
вплив на світову й національні економіки є предметом дослі-
дження цілого ряду зарубіжних та українських учених. Вагомий
внесок у сучасну економічну науку зробили дослідження глоба-
лізаційних процесів З. Бжезінського, П.Дж. Бьюкенена, І. Валерс-
тайна, Т. Левіта, Дж. Стігліца, Ф. Мейер, Дж. Перратона, С. Хан-
тінгтона, Р. Фатхутдинова, Ф. Фукуями. Проблеми та взаємо-
зв’язки між глобалізацією і розвитком національних економік ви-
світлені українськими науковцями О. Барановським, О. Білору-
сом, В. Будкіним, В. Вергуном, В. Геєцем, А. Гальчинським,
І. Лукіновим, Д. Лук’яненком, В. Новицьким, Ю. Пахомовим,
О. Рогачем, А. Філіпенком, О. Шнирковим, І. Школою. Вагомий
внесок у розробку механізмів зміцнення економічної безпеки в
умовах глобалізації здійснений такими вченими, як В. Базилевич,
О. Бєлов, І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, Я. Жаліло, Т. Коваль-
чук, І. Мазур, Ю. Макогон, О. Мандибура, А. Мокій, В. Мунтіян,
Г. Пастернак-Таранушенко, А. Сухоруков, В. Шлемко.

Незважаючи на широке коло питань, що є об’єктом дослі-
дження з обраної проблематики, слід відзначити, що незаверше-
ність формування цілісної теоретично-методологічної концепції
трансформаційного процесу національної економіки об’єктивно
вимагає подальшого наукового обґрунтування особливостей функ-
ціонування національної економіки. Аналіз наукової літератури з
обраної для дослідження проблематики засвідчує наявність різ-
номанітних тлумачень основних понять та категорій, що зумов-
лює необхідність дослідження змісту «економічний розвиток»
та»економічна безпека», а також супутніх понять.

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження зміс-
ту і характеристик понять «економічний розвиток» та «економіч-
на безпека» у їх взаємозв’язку крізь призму глобалізаційних ви-
кликів сучасності, а також визначення основних напрямів
стратегічного розвитку держави в умовах глобальних викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній
літературі наводять два підходи до дослідження розвитку еконо-
міки. Одні науковці ототожнюють цей процес із рухом або
трансформацією, інші обґрунтовують, що розвиток, рух і транс-
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формація національної економіки — це різні процеси і їх не слід
використовувати як синоніми [7]. Поділяючи другий із зазначе-
них підходів, вважаємо, що економічних розвиток — це та час-
тина руху економічної системи, яка включає лише періоди її удо-
сконалення та прогресивного руху вперед. Економічний розвиток
слід пов’язувати із формуванням економічної системи, станов-
ленням її позитивних характеристик, з прогресом та еволюцією.
Трансформація ж означає зміну економічної системи, за якої від-
буваються якісні перетворення та розвиток, а рух економічних
систем — певну зміну цієї системи у просторі та часі, що вира-
жається у якісних та кількісних характеристиках. Таким чином,
трансформація і розвиток національної економіки — це завжди
рух (зміни), але з позитивними якісними та кількісними резуль-
татами.

Отже, національна економіка є сукупність взаємопов’язаних і
певним чином упорядкованих елементів, що перебувають у по-
стійному русі. Причому такий рух є більш динамічним та мінли-
вим, ніж, наприклад, у природних об’єктів у силу впливу числен-
них суб’єктивних факторів. Об’єктивно рух — це не завжди
зростання, окремі показники чи пропорції в національній еконо-
міці, а іноді й більшість у певні періоди відображають негативні
тенденції. Таким чином, інша складова руху економічної системи
— це спад і криза, які є невід’ємними умовами економічного роз-
витку і трансформації. Незважаючи на це, економічна система
прагне придушити негативні зовнішні впливи та завуалювати
внутрішні кризові явища, і для цього їй потрібно багато зусиль,
які умовно можна назвати антициклічною політикою. Однак, на-
стає момент, коли економічна система не в змозі впоратися з ци-
ми процесами, або іншими словами — накопиченими морально
застарілими константами існування. 

З прикладної точки зору, цікавим є досвід США щодо здійс-
нення антициклічної політики та економічного розвитку. Аналіз
останніх публікацій американських науковців та експертів [13,
14, 15] дозволяє зробити висновок про те, що економічні негараз-
ди в цій державі не в останню чергу пов’язані із постійним праг-
ненням уряду США до штучного придушення економічних коли-
вань. Разом із тим, це не означає, що національні уряди не
повинні впливати на економічний розвиток держав. Щонаймен-
ше, урядами мають розроблятися сценарії розвитку (соціально-
економічних, політичних) подій, щоби в умовах «провалів рин-
ку» забезпечити мінімальні соціальні стандарти життєдіяльності
населення та бізнесу, але із збереженням імперативу щодо само-
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стійного природного оновлення економіки та суспільства від мо-
рально застарілих принципів.

За моментом, коли економічна система не у змозі впоратися із
внутрішніми та зовнішніми викликами, слідує період нестійкості,
звідки є два шляхи — повна дезінтеграція чи самоорганізація у
новий порядок. За сучасних умов функціонування національних
економік існує домінантна закономірність — це глобалізація еко-
номічних відноси. Глобалізація, яка стала ідеологією і зброєю
провідних країн, скасовує класичний для міжнародного права
принцип невтручання у внутрішні справи націй держав і заміняє
його на протилежний йому принцип «глобального втручання».
При цьому національним державам, їхньому суверенітету не за-
лишається місця і ролі більшої, ніж роль місцевих адміністрацій
[3]. Однією із глобальних проблем, які загрожують існуванню
всьому світу, як зазначає П.Дж. Бьюкенен, є розпад держав і по-
ступовий перехід влади від національних урядів до уряду світо-
вого, чиє утвердження неминуче означає вичерпаність держав як
суспільного феномену [9, с. 313]. Правомірним буде погодитися
із О. Білорусом, який стверджує, що глобальна стандартизація
Людини підриває існування сучасних самобутніх цивілізацій в
ім’я надприбутків глобального капіталу [3]. Про що, А. Тойнбі
писав: «Як диференціація є ознакою розвитку, так стандартизація
позначає процес розпаду» [12]. 

Процес невдоволення глобалізацією на сьогодні полягає не
тільки в тому, що вона генерує бідність [а також універсалізм та
стандартизацію — А.В.], а й у тому, що на фоні складових, які ви-
значають глобалізованість світових перетворень, особливо у дру-
гій половині ХХ ст., вона не змогла принципово розв’язати низку
надзвичайно важливих для забезпечення подальшого розвитку
завдань, незважаючи на економічне зростання, що відбулося у
світі в цілому [2, c. 465]. У цьому зв’язку, доцільним буде визна-
чити ті ключові, на наш погляд, сфери, які повинні стати перева-
гами від глобалізованості світового простору, а саме:

— етика — зменшення порушень прав людини і збільшення
поваги до людських цінностей;

— справедливість — зменшення відмінностей у рівні життя
людей у межах однієї держави та серед різних держав світу;

— інтеграція — зменшення масштабів маргіналізації та ізоля-
ції народів і країн;

— безпека людини — зменшення нестабільності у суспільстві
та вразливості людини;

— людська безпека — менше вразливості народів і держав;
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— збалансований соціальний, економічний та екологічний
розвиток — зменшення руйнування і погіршення довкілля.

Водночас, очікування таких позитивних результати від глоба-
лізації є утопією. З огляду на це, розглядаючи національний роз-
виток у взаємодії із глобальними аспектами розвитку, правомірно
поставити питання економічної безпеки держави. Найбільш праг-
матичним і комплексним, на наш погляд, є визначення економіч-
ної безпека як спроможності національної економіки забезпечити
свій вільний, незалежний розвиток й утримати стабільність гро-
мадянського суспільства та його інститутів, а також достатній
оборонний потенціал країни за будь-яких несприятливих умов та
варіантів розвитку подій [6, с. 5]. На сьогодні, головною загрозою
економічній безпеці держав з моделлю ринкового фундаменталі-
зму (становлення якої в Україні відбувається за сприяння мемо-
рандумів та умов МВФ і Світового банку) є низька керованість
економікою та недостатня здатність впливати на внутрішньо
економічні процеси національним урядом. Фактично, інтеграція
держави у світовий економічний простір без попередньо чи пара-
лельно сформованих стійких економічних опор суспільства при-
зводить до закріплення негативних та погіршення існуючих мак-
роекономічних пропорцій.

У цьому контексті слід зазначити, що нестійкість розвитку, як
внутрішня властивість трансформаційної економіки, пов’язана із
змінами старих відносин за відсутності нових інститутів; із зітк-
ненням старих і нових економічних інтересів; з порушенням
усталених соціальних стандартів життєзабезпечення населення та
його розмежуванням на протидіючі групи. Прояв нестійкості від-
бувається у результаті постійних соціально-економічних проти-
річ між старим і новим, що викликає порушення рівноваги сис-
теми та виникнення кризових станів, які приймають різні форми
прояву й масштаби розповсюдження від локальних конфліктів до
загального катастрофічного стану.

Таким чином, функціонування різнорідних економічних сис-
тем, застосування різноманітних спонукальних мотивів, особли-
вих форм взаємодії трудових колективів і фізичних осіб з влад-
ними структурами управління породжують специфічні еконо-
мічні відносини у вигляді рухів, що об’єднують певні верстви на-
селення. За таких умов соціально-економічний розвиток носить
нестійкий, мінливий характер, супроводжується кризовими яви-
щами. Подолання нестійкості, створення цілісної єдності функці-
онуючої системи і стабільного розвитку є головним призначен-
ням трансформаційної економіки. У процесі переходу в новий
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якісний стан національна економіка у певний момент може ви-
явитися нестійкою, що вимагає особливої уваги до процедур за-
безпечення її безпеки від дестабілізуючих впливів будь-якої при-
роди.

Важливою, на наш погляд, умовою реалізації актуальних зав-
дань трансформації національної економіки є практична реаліза-
ція концепції збалансованого соціо-еколого-економічного розви-
тку, що гарантує нормальне функціонування багатоукладної еко-
номіки і забезпечує збалансоване вирішення соціально-економіч-
них завдань. За деякими оцінками, визначальним для економічної
безпеки є саме реальне стале економічне зростання [6, с. 13]. Та-
ка взаємна обумовленість повинна розглядатися як варіант
зв’язку соціо-еколого-економічної системи. Логічним є те, що
зв’язок економічного росту і якості життя неоднозначний і про-
стежується за двома напрямками: позитивний і негатив-
ний. Вектор позитивного зв’язку є таким, що планується, тобто
економічне зростання орієнтоване на зростання рівня та якості
життя. Негативний зв’язок найбільш явно простежуються у про-
цесах забруднення навколишнього середовища.

Важливо уточнити, що у середині 70-х рр.. XX ст. Програмою
ООН з навколишнього середовища була сформульована концеп-
ція і поняття «розвиток без руйнування». Надалі їй прийшла на
зміну концепція «еко-розвитку» — екологічно прийнятний роз-
виток або розвиток, який прагне завдати найменший негативний
вплив на навколишнє природне середовище, а, отже, найменший
екологічний збиток. З теоретичної точки зору слід уточнити, що
домінантним визначенням вище вказаної концепції є «сталий
розвиток». Правомірно зазначити, що ця категорія складна й іс-
нує багато різних поглядів з цього приводу. Використання понять
«сталий» і «розвиток» як єдиної категорії є досить сумнівним че-
рез їх несумісність. Адже під «розвитком», як було зазначено
вище, розуміємо процес, унаслідок якого відбувається зміна яко-
сті чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого,
вищого; а «сталість» — це визначеність, сформованість, постій-
ність, збереження незмінного складу та величини, що не зазнає
коливань, не піддається змінам. Для динамічних систем
«sustainable development» означає не консервацію існуючого ста-
ну, а еластичну змінність при збереженні цілісності системи та її
найважливіших елементів [11, с. 7]. На нашу думку, цього можна
досягти забезпечивши динамічне зростання всіх складових еко-
номічної системи при збереженні рівноваги та збалансованості її
функціонування.
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У контексті цього дослідження ще одним аспектом, який слід
розкрити, є управлінський важіль. Практика європейської систе-
ми управління доводить ефективність встановлення органічно
пов’язаних відносин між ринковою економікою, державою та
громадянським суспільством. Така модель передбачає існування
тристороннього партнерства, побудованого на розумінні того, що
розвиток інноваційної економіки та ефективна діяльність уряду
залежать від кваліфікованого, поінформованого населення, яке
може приймати виважені рішення і робити свій вибір. У зв’язку
із цим саме освіта сьогодні набуває особливо важливого значен-
ня. Кваліфікаційний та освітній рівень населення визначає межі
економічного зростання, економічного розвитку й економічної
безпеки. Переваги цієї моделі полягають у тому, що вона має ін-
теграційний характер і є конструктивною, оскільки не тільки роз-
глядає соціальні, політичні та економічні фактори як одне ціле, а
й пропонує спосіб позитивного співробітництва. Однак, ця кон-
цепція має бути доповнена принципами «еко-розвитку».

Висновки з проведеного дослідження. Національний розви-
ток повинен передбачати три основні пріоритети: життєво важ-
ливі інтереси держави, забезпечення національної безпеки і пере-
хід до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку.
Сенс переходу до збалансованого розвитку полягає не тільки у
врівноваженні зусиль щодо вирішення соціальних, економічних
та екологічних проблем, але і в створенні нової системи ціннос-
тей громадянського суспільства.
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ABSTRACT. This article is devoted to analysis of the economic
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