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ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
GLOBAL PROCESSES OF MODERN WORLD ECONOMY IN CONTEXT OF 

COMMUNITY DEVELOPMENT AND ECONOMIC SECURITY 

 

В статті розглянуті підходи до розуміння процесу глобалізації, парадигми сучасної 

глобалістики, в рамках яких працюють відповідні наукові напрями щодо глобалізації. 

Подано результати проведених у попередніх роботах дослідженнь щодо використання 

запропонованих методик (МСРБ та БМД) для дослідження процесів глобалізації. 

Моделювання вказало на наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками, які є 

складовими економічного і соціального вимірів глобалізації, що свідчить про їх тісну 

взаємозалежність.  

В статье рассмотренные подходы к пониманию процесса глобализации, парадигмы 

современной глобалистики, в рамках которых работают соответствующие научные 

направления относительно глобализации. Предоставлены результаты проведенных ранее 

исследований относительно использования предложенных методик (МСРБ и БМД) для 

исследования процессов глобализации. Моделирование указало на наличие причинно-

следственных связей между показателями, которые являются составляющими 

экономического и социального измерений глобализации, которая свидетельствует об их 

тесной взаимозависимости.  

The current research examines various approaches of understanding the process of 

globalization and the paradigm of modern globalistics in frames of which different research 

trends are implied. The attained results from previous studies concerning proposed methods of 

globalization process studying. Modeling has indicated the presence of causality between the 

indicators that make up the economic and social dimensions of globalization, that further affirms 

their close interdependence. 
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Вступ. Тенденція розвитку економіки ХХІ століття у бік  глобалізації 

стає вирішальною стратегією для багатьох країн світу. Тому в близькому 

майбутньому вона буде визначати стан світової економіки, впливати на 

фінансову політику, стане пріоритетною в зовнішньоекономічній діяльності 

багатьох країн - насамперед країн, що залежать від світового капіталу, так 

званих країн з перехідною економікою. У цих умовах жодна  держава не може 
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залишатися осторонь, тим більше Україна, яка прагне до входження в систему 

нового порядку. 

Глобалізація як процес є не новою у світовій економіці. Термін 

«глобальність» має майже 400-річну історію, проте його наукове 

використання розпочалось в другій половині минулого сторіччя, коли була 

відкрита електроніка, яка зробила можливим дійсно революційний переворот 

в засобах праці.  Академічно значимим поняття «глобалізації» стало в 

середині 1980-х років після його використання американським вченим Р. 

Робертсоном у статтях (1982-1985рр.) та на концептуальному рівні в 

монографії «Глобалізація» [1, с.13]. 

Глобалізація - процес неминучий і на світовому рівні визначається 

економічним взаємозв'язком і взаємозалежністю між країнами, що  

супроводжується адекватними потоками інвестицій, капіталу, послуг, 

технологій. 

У сучасній економічній літературі ставлення до глобалізації 

неоднозначне. Відомі українські вчені бачать у ній небезпеку для нашої 

країни. Так, академік НАН України Ю. Пахомов стверджує, що на тлі 

глобалізації відбувається загрозлива деформація фінансово-ринкових 

механізмів [2]. Не менш категорично висловився з цього приводу і член-

кореспондент НАН України О. Білорус. На його думку, глобальний капітал 

породжує могутні спекулятивні фінансові потоки, що руйнують економіку 

слабких держав і дестабілізують ринки навіть сильних країн [3, с. 5]. Голова 

міжвідомчої комісії Ради національної безпеки й оборони України, професор, 

доктор економічних наук Т. Ковальчук підкреслює, що глобалізаційні процеси 

в той же час створюють нові загрози, насамперед - у фінансовій сфері 

[4, с. 13]. Професор В. Клочко відзначає, що глобалізація фінансів стає 

причиною росту спекуляції, підвищує ризик системних збоїв [5, с. 53]. 

Існують і інші погляди на процес глобалізації, що, навпаки, оцінюють його 

більш позитивно і доводять, що без глобальних зв'язків, які поєднують людей, 

«бідні» країни переживали б свої проблеми значно гірше, ніж в умовах 

глобалізації [6, с. 12].  

Незважаючи на викладений вище спектр поглядів і думок, глобалізація - 

це об'єктивний процес, що інтегрує значну частину капіталу різних країн, 

підсилює їх взаємозалежність. Приймаючи до уваги географічне положення, 

політичні прагнення й економічну необхідність, Україна змушена враховувати 

цю тенденцію економічного розвитку для того, щоб вчасно створити власну 

стратегію розвитку і включитися до загальносвітових процесів.  

Постановка завдання.  В роботі поставлено завдання розглянути 

підходи до розуміння процесу глобалізації, парадигми сучасної глобалістики 

та проаналізувати залежність між глобалізаційними процесами сучасної 

світової економіки і найбільш важливими вимірами суспільного розвитку та 
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безпеки країн світу, до яких віднесені державна та політична стабільність, 

глобальна та регіональна безпека, рівень демократизації, рівень боротьби із 

злочинністю, нерівність між людьми і країнами світу, масштаби корупції, 

миролюбність країни та потенційна можливість до скоєння терористичних 

актів у ній.  

Як даними, що будуть використані в роботі, скористаємося результатами 

попередніх досліджень. В [7-9] містяться кількісні значення індексу 

глобалізації (Іг), визначеного за методикою KOF [10] в економічному (Іе), 

соціальному (Is) та політичному (Ip) вимірах та його складових, а саме: 

- Data on Actual Flows (AFLOW) – дані про фактичні потоки, які входять 

до економічного виміру індексу глобалізації та складаються з суми 

експорту та імпорту всіх товарів та послуг, а також з прямих іноземних 

інвестицій, реінвестування доходів, інших короткострокових та 

довгострокових капіталів; 

- Data on Restrictions (REST) – обмеження, в які входять приховані 

бар’єри для імпорту, середня ціна тарифу, податки на міжнародну 

торгівлю, обмеження операцій по банківських рахунках; 

- Data on Personal Contact (PRSCONT) – дані про персональні контакти, в 

які входять обсяги телефонного трафіку,  міжнародного туризму, 

кількість іноземного населення та обсяги міжнародного листування; 

- Data on Information Flows (IFLOW) – дані про інформаційні потоки 

складаються з кількості користувачів Інтернету, розповсюдженості 

телебачення та обсягів продажу газет; 

- Data on Cultural Proximity (CULTPROX) – культурна близькість, яка 

визначається кількістю ресторанів McDonald's, кількістю магазинів Ikea 

(на душу населення) та обсягами продажу книг. 

- індикатор державної нестабільності (SF – State Fragility Indicator), який 

характеризує рівень вразливості країни до зовнішніх та внутрішніх 

загроз і вираховується за допомогою 12 показників, що відображають 

рівень безпеки, політичної, економічної та соціальної стабільності 

країни, легітимність її законодавства, кількість конфліктів, до яких вона 

причетна, та інше; 

- індикатор демократизації (DI – Democracy Indicator) емпірично 

вираховує середній рівень 5 основних категорій, з яких він складається: 

виборчий процес та плюралізм, рівень громадянської свободи, 

функціонування уряду, політична активність та рівень політичної 

культури; 

- індикатор миролюбності країни (GP – Global Peace Indicator) 

підраховується з використанням 24 якісних та кількісних показників 

внутрішніх та зовнішніх факторів – від витрат країни на утримання 

армії до рівня відносин країни з сусідніми державами; 
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- індикатор нерівності (GINI – Gini Indicator) вираховується для 177 країн. 

Головна мета цього індикатора продемонструвати нерівність в 

отриманні доходів різними верствами населення; 

- індикатор глобальної безпеки  (GS – Indicator of global security) визначає 

ступінь вразливості країн до впливу сукупності глобальних загроз, 

таких як глобальне зниження енергетичної безпеки, порушення балансу 

між біологічною можливістю Землі і потребами людства в біосфері та 

зміна демографічної структури світу, наростаюча нерівність між 

людьми і країнами на Землі, розповсюдження глобальних хвороб, 

дитяча смертність, наростання корупції, обмеженість доступу до питної 

води, глобальне потепління, державна нестабільність, глобальні зміни 

клімату і природні катастрофи; 

- індикатор сприйняття корупції (CP – Indicator of corruption perception) 

визначається міжнародною організацією Transparency International для 

180 країн світу, змінюється від 0 до 10 (0 – максимальний рівень 

корупції, 10 – мінімальний); 

- індикатор потенційної схильності до скоєння терористичних актів в 

країні (PTA – Index of potential terrorist acts). Головна мета цього 

індикатора продемонструвати ризик потенційного терористичного акту 

в країні дослідження; 

- індикатор контролю за нерозповсюдженням злочинності (СС – Crime 

Control Indіcator) визначає співвідношення кількості всіх скоєних у 

країні злочинів до кількості ув’язнених осіб.  

Наведені індикатори та індекси сформовані різними міжнародними 

організаціями незалежно одна від іншої. Тому вони вимірюються за 

допомогою різних фізичних величин, мають різні інтерпретації та змінюються 

в різних діапазонах. Виконаємо їх нормалізацію з використанням 

співвідношення. 
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стандартне відхилення. Нормалізовані в такий спосіб дані мають нульове 

середнє і одиничну дисперсію  (табл. 1).  

Таблиця 1 

 Дані для індексу глобалізації, його складових та чинників  

(вибірка для деяких країн світу) 

Країна 
Індекс глобалізації 

та його виміри 
Складові глобалізації 

Чинники (індикатори), що 

впливають на процес 

глобалізації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Австрія 1,7 1,3 1,3 1,7 1,2 1,2 1,2 1,4 1,7 0,9 1,1 1,2 0,0 1,3 1,1 1,4 1,2 

Бельгія 1,7 1,4 1,3 1,6 1,6 0,9 1,4 1,2 1,6 0,9 0,8 1,1 0,0 1,0 0,6 1,2 0,8 

Канада 1,4 0,8 1,1 1,6 0,6 0,9 1,3 1,2 1,7 0,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,1 1,7 0,8 

Швейцарія 1,6 0,9 1,1 1,8 1,3 0,3 1,4 1,6 1,7 0,7 1,2 1,2 1,1 1,5 0,6 1,8 0,7 

Австралія 1,1 0,7 0,8 1,2 0,4 0,9 0,8 0,8 1,5 0,6 1,3 0,7 -0,5 1,7 0,7 1,6 0,5 

Чехія 1,3 1,2 0,8 1,2 1,1 1,2 1,0 0,4 1,6 0,7 0,8 1,1 0,0 0,6 0,9 0,2 1,6 

Аргентина -0,4 -1,0 1,0 -0,4 -0,4 -1,5 0,0 -0,9 -0,1 0,6 0,0 0,1 1,1 0,3 -0,6 -0,8 -1,3 

Чилі 0,5 1,1 0,7 -0,3 0,9 1,2 -0,2 -0,5 -0,1 0,6 0,7 0,9 1,1 0,7 1,0 1,0 -1,7 

Німеччина 1,1 0,4 1,1 1,3 0,1 0,8 1,0 1,0 1,5 0,9 1,1 1,2 0,0 1,1 0,7 1,3 1,3 

Бразилія -0,4 -0,6 1,0 -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 -1,4 -0,3 0,2 0,4 -0,5 1,1 -0,1 -1,7 -0,5 -1,9 

Китай -0,3 -0,7 0,6 -0,2 -0,8 -0,5 -0,4 -1,5 1,0 -0,8 -1,8 -0,1 1,1 -0,8 0,7 -0,5 -0,8 

Данія 1,5 1,2 1,1 1,4 1,1 1,1 0,9 1,3 1,6 0,9 1,5 1,5 0,0 1,5 1,0 2,0 1,7 

Іспанія 1,3 0,8 1,2 1,2 0,7 0,9 0,8 0,8 1,4 0,7 0,9 0,7 -0,5 0,9 0,8 0,8 0,6 

Фінляндія 1,4 1,2 0,8 1,3 0,9 1,2 1,2 0,8 1,5 0,9 1,5 1,3 0,0 1,7 0,6 2,0 1,5 

Франція 1,3 0,6 1,3 1,3 0,0 1,1 0,9 1,1 1,5 0,7 0,8 0,6 0,0 1,2 1,1 1,1 0,8 

Ірландія 1,3 1,6 0,7 1,0 1,5 1,4 1,1 1,6 0,2 0,9 1,2 1,3 1,1 1,2 0,6 1,2 0,6 

Великобританія 0,9 0,6 -0,5 1,4 0,2 1,1 0,9 1,1 1,6 0,6 0,8 0,4 -1,0 0,9 1,2 1,6 0,4 

Угорщина 1,3 1,3 0,9 1,1 1,4 1,1 0,7 0,6 1,5 0,9 0,5 0,9 1,1 0,8 0,6 0,2 1,5 

Ісландія 0,3 0,8 -1,7 0,6 1,2 0,3 0,5 1,2 0,0 0,9 1,6 1,9 1,1 0,3 0,9 1,9 0,2 

Італія 1,0 0,4 1,3 1,0 0,2 0,7 0,6 0,6 1,3 0,9 0,6 0,7 0,0 0,9 0,2 0,2 0,4 

Греція 0,6 0,4 1,0 0,4 -0,2 1,0 0,5 0,8 -0,1 0,9 0,8 0,2 0,0 0,7 0,6 -0,1 0,6 

Ізраїль 0,3 1,0 -1,1 0,3 0,8 1,1 -0,2 0,9 0,0 -0,6 0,4 -2,7 -2,0 0,1 0,5 0,6 0,1 

Японія 0,1 -0,8 0,8 0,5 -1,9 0,4 0,2 -0,4 1,3 0,9 0,8 1,5 1,1 1,2 1,0 1,2 1,7 

Індонезія -0,6 -0,2 0,5 -1,2 -0,7 0,3 -1,2 -1,7 -0,4 -0,6 -0,1 -0,1 -2,0 -0,6 -0,4 -1,0 0,6 

Індія -1,0 -1,4 1,0 -1,3 -1,5 -1,2 -1,4 -1,7 -0,4 -1,4 0,6 -1,0 -2,0 -0,9 -0,4 -0,5 0,3 

Нідерланди 1,7 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 1,0 1,3 1,6 0,9 1,6 0,8 0,0 1,4 0,7 1,8 1,0 

Норвегія 1,1 0,5 0,8 1,3 0,6 0,3 0,8 1,1 1,5 0,6 1,5 1,5 1,1 1,9 1,0 1,7 1,6 

Португалія 1,4 1,0 1,1 1,3 0,7 1,2 1,1 1,0 1,4 0,9 0,8 1,3 0,0 1,0 1,1 0,7 0,2 

Люксембург 1,3 1,5 0,1 1,1 1,7 1,0 1,4 1,8 0,1 0,9 1,3 1,2 0,0 1,3 0,8 1,6 0,2 

Малайзія 0,5 0,6 0,4 0,2 1,2 -0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 -0,3 0,6 0,0 0,1 0,3 0,1 -1,1 

Польща 1,0 0,5 1,1 0,9 0,4 0,6 0,8 0,2 1,3 0,9 0,4 0,7 1,1 0,6 1,0 -0,2 0,6 

Словаччина 1,2 1,1 0,4 1,2 0,8 1,3 1,3 0,6 1,4 0,7 0,4 0,9 1,1 0,7 0,4 0,1 1,6 

Словенія 0,8 0,9 0,1 0,8 0,6 1,0 1,2 0,9 0,1 0,6 -0,3 0,7 0,0 1,1 1,7 1,9 -0,3 

Словенія 0,8 0,9 0,1 0,8 0,6 1,0 1,2 0,9 0,1 0,9 0,7 1,1 1,1 1,0 1,0 1,9 1,3 

Румунія 0,3 0,4 0,9 -0,1 0,0 0,8 0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,5 0,8 1,1 -0,3 0,8 -0,4 1,0 

Росія 0,1 -0,6 0,4 0,5 0,2 -1,4 0,6 -0,4 1,1 -0,3 -0,8 -2,0 0,0 -0,5 0,1 -1,0 0,0 

США 0,8 0,1 1,1 1,0 -0,9 1,0 0,5 0,6 1,5 0,6 0,8 -0,7 -1,5 0,5 2,2 1,0 -0,1 

Швеція 1,5 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 0,7 1,2 1,6 0,9 1,7 1,2 1,1 1,9 0,6 1,9 1,7 

Туреччина -0,1 -0,3 1,0 -0,5 -0,7 0,2 -0,4 -0,5 -0,3 -0,6 -0,4 -1,1 0,0 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 

Україна 0,1 -0,2 0,5 0,1 0,0 -0,5 0,6 0,1 -0,3 0,1 0,2 -0,4 1,1 -0,2 0,0 -0,9 1,3 

Туніc -0,3 -0,3 0,6 -0,6 0,4 -1,0 0,2 -0,3 -1,3 0,1 -1,8 0,4 -1,0 0,1 1,0 -0,2 0,0 

 

Таким чином, маємо значення показників, які відносяться до трьох 

категорій: показники глобалізації та їхні складові, показники стану 
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суспільного розвитку та показники, які характеризують стан безпеки життя в 

країнах світу. У [7,8] ці значення наведені для 96 країн світу. Мета проведених 

у [7-9] дослідженнях полягає у встановленні на якісному рівні причинно-

наслідкових залежностей між показниками згаданих вище категорій на основі 

застосування байєсівських мереж довіри. 

Методологія. Теоретичною основою дослідження є системний підхід до 

аналізу якісних взаємозв’язків між різними індикаторами та індексом 

глобалізації KOF, приведення їх до єдиної обчислювальної платформи та 

системного обґрунтування цілісної моделі суспільного розвитку та безпеки 

країн світу (методи системного і порівняльного аналізу, теоретичного 

узагальнення, статистичного дослідження, елементи прогнозування із 

застосуванням методу екстраполяції). 

Результати дослідження. Парадигми та підходи до сучасних процесів 

глобалізації. Нині не існує відповідей на всі питання, пов’язані із 

глобалізацією. З певною долею умовності можна констатувати, що є 

принаймні два різних підходи до розуміння процесу глобалізації. Перший 

можна назвати глобомоноцентричним. Він відображає концепцію 

глобального лідерства, а по суті – американоцентризм. У цьому випадку 

процес глобалізації розуміється як процес становлення системи глобального 

панування над світовою периферією і управління нею, здійснюваного 

високорозвиненою частиною світового співтовариства під егідою глобального 

керуючого лідера – США [10, с. 58-59]. 

Другий підхід до розуміння процесу глобалізації багато в чому 

відображає об’єктивні процеси розвитку всієї світової цивілізації як 

системного явища. Цей підхід можна назвати глобополіцентричним, що 

відображає концепцію багатополюсного, поліцентричного світу [11, с. 28-30]. 

Це теж далеко не безконфліктний варіант розвитку процесу глобалізації, але 

він має більше зв’язку з реальністю і більш гарантовано дасть шанс на 

виживання людства. Він припускає наявність багатьох центрів глобальної 

відповідальності за виживання і розвиток людської цивілізації, у тому числі на 

рівні національних держав, які свідомо захищають, окрім 

загальнонаціональних, ще й загальнопланетарні інтереси. 

Глобалізація – не одноденне, миттєве явище, і нині вона набуває нових 

масштабів. Глобалізація, що сприймається в такому розширеному розумінні, 

означає істотне збільшення безпосереднього простору, поля виникнення, 

здійснення, дії наслідків окремих явищ на різні сфери життєдіяльності. 

Зрозуміло, що процес глобалізації дуже складний, суперечливий, 

неоднозначний та багатовекторний.   

Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна 

закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у 

країнах Заходу, так і в країнах Сходу. Головними глобальними вважались такі 
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проблеми: екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, 

міжнародна безпека. Кожна глобальна проблема вивчалась окремо: екологія – 

екологами, економіка – економістами, соціологія – соціологами. Досягнення 

дійсної комплексності і системності глобалізаційних досліджень – це ідеал, до 

якого можна лише наближатись. І тут, без сумніву, треба шукати «базові 

пріоритети» або напрями, через призму яких можна досягти максимально 

можливої комплексності та системності. Такими напрямами, при спробах 

підбити певні підсумки розвитку сучасної глобалістики як науки, можна 

назвати декілька  парадигм сучасної глобалістики, в рамках яких працюють 

відповідні наукові школи [1, с. 12-14].  

Одна з них відображає концепцію межі зростання. Проблема меж 

економічного зростання лежить в основі тематики доповідей Римського 

клубу. Досягнення цієї школи полягає в результативних спробах моделювання 

світової економічної динаміки. При цьому брались п'ять взаємопов'язаних 

мінливих чинників: населення, капіталовкладення, використання 

невідновлюваних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, 

виробництво продовольства. Була висунута робоча гіпотеза про 

дисфункціональність глобальної системи. В ході перевірки автори дійшли 

висновку, що при збереженні існуючих тенденцій зростання людство дуже 

швидко наблизиться до крайньої межі демографічної та економічної експансії. 

Значення цих результатів полягає ще й у тому, що межі зростання 

знаходять своє відображення не стільки в планетарно-ресурсних обмеженнях, 

скільки у внутрішніх обмеженнях світового людства – панування і жорстокий 

егоцентризм глобальних корпорацій, архаїчний суверенітет все більшої 

кількості держав та їхня конфліктна конкуренція, егоїстичний дух елітаризму 

цивілізації Заходу, дезінтеграція людського співтовариства. Надаючи 

особливого значення людині, А. Печчеї запропонував глобальну програму 

Нового Гуманізму, суть якої саме в «людській революції», в інтеграції людей 

світу, формуванні світової людської спільноти, здатної до колективних зусиль 

по плануванню і керуванню заради спільного майбутнього людства, оскільки 

альтернативою може бути відсутність будь-якого майбутнього. 

Друга школа глобалістики відображає концепцію сталого розвитку. Ця 

парадигма розроблена під керівництвом Л. Брауна в Інституті всесвітніх 

спостережень (Вашингтон, США). Визнаючи висновок про існування 

планетарних меж економічного зростання, представники цієї школи заявили 

про неефективність традиційного людського суспільства як причину і 

наслідок надмірного демографічного зростання. Критичний поріг сталого 

зростання світового суспільства вже пройдений, тому що людство споживає 

значно більше ресурсів, ніж дозволяють закони стабільного функціонування 

глобальних екосистем. Необхідно, як вважають прихильники цієї теорії, 
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зупинити глобальний демографічний вибух в країнах, що розвиваються, і 

зробити критичну оцінку концепції економічного зростання західного типу. 

Дещо однобічний екологічний ухил цього напряму призводить до його 

відомої обмеженості. Разом із тим, приваблює запропонована поступовість, 

поетапність, еволюційність змін. Вищу мету програми сталого розвитку її 

ініціатори бачать у пошуках нових шляхів, які б забезпечили прогрес людства 

не тільки в елітарних регіонах і в короткі періоди (цикли), а на всьому 

глобальному просторі і на довгу перспективу.  

Концепція універсального еволюціонізму в глобалістиці розвивається 

під керівництвом академіка Н. Мойсеєва на базі ноосферного вчення 

В. Вернадського. Піддаються критиці доповіді Римського клубу за їх 

розуміння пасивної ролі природи і її пасивної реакції на результати діяльності 

людства. Глобальну природу слід розглядати як самоорганізовану систему, 

реакція якої хоч і непрогнозована через величезну кількість критичних 

порогових факторів, але неминуча в довгостроковому плані. Ініціатори 

концепції закликають враховувати зворотну реакцію біосфери на процеси 

глобального розвитку. Спільний розвиток глобального людського суспільства 

і біосфери може бути цілеспрямованим, взаємоузгодженим і ефективним. У 

результаті конструктивної коеволюції можуть бути сформовані ноосфера, 

ноосферна економіка і ноосферна цивілізація, яка відкриває шлях до якісно 

нового розвитку. Цю школу називають ще школою глобальної екології. Вона 

запропонувала теорію глобальних рішень і компромісів. Ця школа розробила і 

запропонувала моделі глобальних наслідків ядерної війни, «ядерної зброї» і 

«ядерної зими», а також соціологію глобального компромісу.  

Причинно-наслідкові зв’язки між складовими та індикаторами 

глобалізації. Очевидно, що індекс глобалізації KOF та його економічна, 

соціальна і політична складові мають певну залежность від індикаторів 

суспільного розвитку і безпеки країн світу та їх соціального, економічного і 

політико-стабілізаційного вимірів (табл. 1). В попередніх дослідженнях 

проведено якісний і кількісний аналіз цієї залежності від кожного з десяти 

індикаторів за допомогою методики суспільного розвитку та безпеки (МСРБ), 

результати якого викладено в [7,8]. У даній роботі надано результати 

дослідження впливу наведених індикаторів на процеси глобалізації [9] на 

якісному рівні з використанням байєсівських мереж довіри (БМД), заснованих 

на теорії причинності, з урахуванням як лінійних, так і нелінійних 

залежностей.  

Використання БМД, що базуються на графічній моделі ймовірнісних 

відношень на множині змінних, спільно з апаратом математичної статистики 

дає змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки між різними змінними і, таким 

чином, полегшити розуміння складних явищ і процесів, які пов’язані з 

глобалізацією. Окрім того, БМД, маючи як причинно-наслідкову, так і 
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ймовірнісну семантику, є зручним інструментом для оперування як з 

експертними знаннями, що мають якісний характер, так і зі статистичними, 

кількісними даними, отриманими інструментальним шляхом (вимірювання, 

спостереження, обчислення).  

Методика суспільного розвитку та безпеки. За результатами 

дослідження процесів глобалізації за допомогою МСРБ [7,8] маємо: 

- першими двадцятьма країнами за соціальним виміром є: Данія, Словенія, 

Швеція, Норвегія, Фінляндія, Сінгапур, Канада, Голландія, Австрія, Японія, 

Нова Зеландія, Ісландія, Великобританія, Швейцарія, Сполучені Штати, 

Німеччина, Австралія, Франція, Люксембург, Ірландія та Естонія. Україна та 

Росія відповідно на 46 та 59 місцях. 

- за виміром політичної стабільності до першої двадцятки увійшли такі 

країни: Ісландія,  Швеція, Норвегія, Мальта, Ірландія, Швейцарія,  Японія, 

Данія, Фінляндія, Канада, Словенія, Нова Зеландія,  Люксембург, Голландія, 

Австрія, Уругвай, Коста-Рика, Німеччина, Угорщина та Кіпр. Україна, 

Сполучені Штати і Росія відповідно обіймають 48, 56 та 87 місця. 

- першими двадцятьма країнами за економічним показником (ВВП на 

душу населення за паритетом купівельної спроможності) є: Люксембург, 

Сполучені Штати, Норвегія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія, Данія, Австрія, 

Канада, Великобританія, Голландія, Швеція, Фінляндія, Австралія, Японія, 

Франція, Сінгапур, Німеччина, Італія та Іспанія. Росія і Україна знаходяться 

відповідно на 51 та 69 місцях.  

14 країн входять одночасно до 20-ти кращих країн світу за трьома 

вказаними вимірами. До них належать: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, 

Канада, Голландія, Австрія, Японія, Ісландія, Швейцарія, США, Німеччина, 

Люксембург, Ірландія. Десять з них входять до 20 найбільш глобалізованих 

країн світу за індексом KOF. Винятками з цього списку стали Японія, 

Ісландія, США і Люксембург.  

Названі кращі (за двома системами одночасно) 10 країн 

характеризуються дуже високими показниками глобального індексу 

миролюбності, індексу демократизації, індексу глобальної безпеки, індексу 

боротьби із злочинністю і в той же час низькими значеннями корупції та 

нерівності населення. В цю групу входять переважно країни – не члени 

Великої вісімки, за винятком Німеччини і Канади. Вони не мають домінуючих 

економік і не намагаються нав’язувати свою волю іншим країнам на 

геополітичній карті світу.  

Цікаво, що відповідно до індексу глобалізації KOF, США (22-ге місце) і 

Японія (51-ше місце) мають дуже високі значення політичної складової 

глобалізації, в той же час, за економічною і соціальною складовими вони 

поступаються країнам першої двадцятки. Люксембург (27-ме місце за 

методикою KOF), маючи дуже високу економічну складову глобалізації, 
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характеризується посереднім значенням соціальної складової і дуже низьким 

значенням політичної. При цьому, 22-ге місце за рейтингом KOF для США є 

повністю обґрунтованим. Ця країна має дуже низькі значення глобального 

індексу миролюбності (0,492) та індексу глобальної безпеки (0,546), високу 

потенційну можливість до терористичних актів (0,435) і високу нерівність 

населення країни (0,688). В той же час 51-ше місце за рейтингом KOF для 

Японії і 27-ме для Люксембургу не відповідають їх дуже високим показникам 

практично за усіма індикаторами методики (МСРБ).  

Дуже важливою групою країн світу, які швидко прогресують, є так звані 

БРІК країни (Бразилія, Росія, Індія і Китай). Для цих країн в докризовий 

період характерними були величезні темпи зростання економік, що щорічно 

сягали 8-12 %.  

Це відбувалося як за рахунок підвищення інноваційної, 

високотехнологічної складової розвитку цих країн, так і шляхом інтенсивної 

експлуатації власних природних і екологічних ресурсів, залучення дешевої 

робочої сили, гігантського споживання органічних видів палива (нафти, газу, 

вугілля).  

Незважаючи на стрімке економічне зростання, ці країни за індексом 

глобалізації KOF обіймають з 33-го по 81-ше місця (Бразилія – 52-ге, Росія – 

33-тє, Індія – 81-ше, Китай – 43-тє). Ця обставина пояснюється низьким 

рівнем гармонізації їх розвитку. Йдучи шляхом пріоритетного розвитку 

економіки вони ще не змогли забезпечити високі показники екологічного і 

соціального вимірів своїх країн. Так, аналізуючи ці країни за методикою 

МСРБ, бачимо, усі вони мають високі рівні корупції та нерівності населення, 

низькі значення індексів демократизації і глобальної безпеки. При цьому Росія 

та Індія мають дуже низькі рівні глобальної миролюбності і високу 

потенційну можливість вчинення терористичних актів.  

До десятки найменш глобалізованих країн світу за методикою KOF 

належать переважно країни Африки: Мадагаскар, Конго, Гвінея Бісау, Нігер, 

Гаїті, Центральна Африканська Республіка, Руанда, М’янма, Бурунді і одна 

країна Південно-Східної Азії - Саудівська Аравія (яка розробниками методики 

KOF до цієї групи віднесена формально через відсутність даних з економічної 

складової індексу глобалізації). Аналізуючи їх за методикою МСРБ, бачимо, 

що, за винятком Саудівської Аравії, яку доцільно в подальшому аналізі не 

враховувати, вони належать до найбідніших країн світу, ВВП на душу 

населення яких значно менше $ 2,000. Ці країни мають найвищі у світі рівні 

корупції, величезну нерівність населення, високий рівень державної 

нестабільності, низькі рівні миролюбності, демократизації, боротьби із 

злочинністю і глобальної безпеки. Усе це надзвичайно ускладнює інтеграцію 

названих країн у світову економіку і культуру. 
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В ціломуж, порівнюючи групу найменш глобалізованих країн світу з 

двадцяткою країн лідерів за рівнем глобалізації, можна констатувати, що у 

2007-2008 роках порівняно з попереднім періодом між розвиненими країнами 

світу і африканськими країнами продовжується збільшуватися розрив як за 

рівнем заможності (ВВП на душу населення), так і практично за усіма 

індикаторами методики МСРБ (державна нестабільність, рівні демократизації, 

миролюбності, боротьби із злочинністю, глобальної безпеки, корупції, 

нерівності населення). Це є тривожною тенденцією із врахуванням з 

наростання напруги у світі, розвитку глобальних хвороб, загострення 

регіональних конфліктів, наростання злочинності, корупції і тероризму. 

Окремо аналізуючи Україну, вкажемо на її особливості в контексті 

глобалізаційних процесів. Країна має потужний людський капітал - 46 

мільйонне, високоосвічене населення (за даними ООН, індекс освіченості в 

Україні дорівнює 0,94). Її географічне  і ресурсний потенціал дають великі 

можливості в економічній і культурній кооперації як з Росією, так і з країнами 

Центральної і Західної Європи. Вона розташованана берегах Чорного і 

Азовського морів, має  родючу  для сільськогосподарського використання, 

потужну газотранспортну мережу. В транзитному відношенні вона являє 

собою сучасний «Великий шовковий шлях» для енергетичного, культурного і 

товарного обміну між Сходом і Заходом. Стратегічно важливо для України 

підтримувати стабільність цього коридору. Його дестабілізація на початку 

2009 року у зв’язку з призупиненням транзиту газу призвела майже до 40 %-го 

спаду української економіки, багатомільярдних втрат для економік Росії і 

країн Західної Європи. 

За методикою KOF в докризовий період Україна обіймала 42 позицію в 

рейтингу глобалізації. Аналізуючи стан України за методикою МСРБ, бачимо, 

що вона має дуже високий рівень корупції, низький рівень боротьби із 

злочинністю, наростаючу нерівність між найбіднішими і найбагатшими 

прошарками населення, високу державну нестабільність, що ускладнює її 

подальшу інтеграцію в глобальний економічний і культурний простір.  

Байєсівські мережі довіри. Наведені вище властивості БМД зумовили їх 

застосування для вивчення розглянутих залежностей процесів глобалізації від 

групи визначальних індикаторів безпеки і суспільного розвитку різних країн 

світу. На основі даних табл. 1 з використанням методики, викладеної в [9], 

були розраховані значення питомої взаємної інформативності для всіх пар 

індексів та індикаторів (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Розраховані значення питомої взаємної інформативності 

Змінні 
K

O
F

 

Ie
 

Ip
 

Is
 

A
F

L
O

W
 

R
E

S
T

 

IF
L

O
W

 

P
R

S
C

O
N

T
 

C
U

L
T

P
R

O
X

 

S
F

 

D
I 

G
P

 

P
T

A
 

G
S

 

C
C

 

C
P

 

G
IN

I 

KOF 1,00 0,68 0,40 0,68 0,60 0,56 0,60 0,48 0,64 0,56 0,52 0,44 0,44 0,56 0,56 0,56 0,40 

Ie 0,68 1,00 0,28 0,52 0,68 0,60 0,48 0,52 0,56 0,44 0,40 0,40 0,40 0,48 0,48 0,48 0,32 

Ip 0,40 0,28 1,00 0,32 0,32 0,36 0,28 0,28 0,48 0,40 0,28 0,40 0,48 0,40 0,36 0,36 0,36 

Is 0,68 0,52 0,32 1,00 0,56 0,56 0,64 0,56 0,68 0,56 0,44 0,48 0,40 0,60 0,56 0,52 0,40 

AFLOW 0,60 0,68 0,32 0,56 1,00 0,44 0,52 0,48 0,60 0,44 0,40 0,36 0,40 0,44 0,56 0,48 0,36 

REST 0,56 0,60 0,36 0,56 0,44 1,00 0,48 0,44 0,56 0,48 0,52 0,44 0,40 0,52 0,52 0,60 0,36 

IFLOW 0,60 0,48 0,28 0,64 0,52 0,48 1,00 0,52 0,56 0,48 0,36 0,44 0,36 0,56 0,44 0,44 0,32 

PRSCONT 0,48 0,52 0,28 0,56 0,48 0,44 0,52 1,00 0,48 0,48 0,40 0,36 0,44 0,40 0,44 0,48 0,32 

CULTPROX 0,64 0,56 0,48 0,68 0,60 0,56 0,56 0,48 1,00 0,56 0,52 0,48 0,48 0,64 0,52 0,56 0,44 

SF 0,56 0,44 0,40 0,56 0,44 0,48 0,48 0,48 0,56 1,00 0,40 0,52 0,44 0,64 0,52 0,64 0,44 

DI 0,52 0,40 0,28 0,44 0,40 0,52 0,36 0,40 0,52 0,40 1,00 0,48 0,52 0,52 0,52 0,52 0,44 

GP 0,44 0,40 0,40 0,48 0,36 0,44 0,44 0,36 0,48 0,52 0,48 1,00 0,52 0,48 0,52 0,52 0,44 

PTA 0,44 0,40 0,48 0,40 0,40 0,40 0,36 0,44 0,48 0,44 0,52 0,52 1,00 0,52 0,48 0,44 0,48 

GS 0,56 0,48 0,40 0,60 0,44 0,52 0,56 0,40 0,64 0,64 0,52 0,48 0,52 1,00 0,64 0,52 0,40 

CC 0,56 0,48 0,36 0,56 0,56 0,52 0,44 0,44 0,52 0,52 0,52 0,52 0,48 0,64 1,00 0,64 0,40 

CP 0,56 0,48 0,36 0,52 0,48 0,60 0,44 0,48 0,56 0,64 0,52 0,52 0,44 0,52 0,64 1,00 0,32 

GINI 0,40 0,32 0,36 0,40 0,36 0,36 0,32 0,32 0,44 0,44 0,44 0,44 0,48 0,40 0,40 0,32 1,00 

 

Задамо порогове значення 5,0);( kist XXI  та виділимо істотні залежності 

між змінними, залишаючи лише ті, що відповідають відомим причинно-

наслідковим залежностям (у табл. 2 відповідні клітинки виділені жирним 

шрифтом). Напрям причинно-наслідкових зв’язків між індикаторами 

глобалізації визначено на основі даних табл. 2 та експертних оцінок (рисунок). 
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БМД для аналізу залежностей між вимірами, складовими та індикаторами 

глобалізації 

 

Як бачимо, за результатами аналізу статистичного зв’язку змінних 

маємо непідтверджені відношення між деякими з них. А саме: для виміру 

політичної глобалізації (Ip) ступінь зв’язку з індексом глобалізації (KOF) 

замалий, щоб бути включеним в модель, але відповідно до задекларованого 

вище принципу ми відобразимо цей зв’язок у БМД. Також маємо результат, 

який полягає в тому, що GINI не має значного зв’язку з будь-яким 

показником. Отже, ця змінна виключена з моделі. 

З іншого боку, спостерігаємо що економічний (Ie) та соціальний (Is) 

виміри індексу глобалізації є взаємозалежними, оскільки на них впливають 

одночасно змінні AFLOW, REST, PRSCONT та CULTPROX.    

Причинно-наслідкові зв’язки між складовими індексів глобалізації 

(AFLOW, REST, IFLOW, PRSCONT, CULTPROX) та індикаторами (SF, DI, 

GP, PTA, GS, CC, CP) визначаються згідно з даними (табл. 2) в напрямі від 

індикаторів до складових. 

Для побудови та налагодження БМД та перевірки наведених вище 

попередніх результатів в потоковому режимі використовувались пакет 

програм  GeNIe 2.0 та біблиотека SMILE [12]. В результаті виконаного 

моделювання були перевірені гіпотези таких видів. 
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Гіпотеза 1. Якщо відомі значення індексу глобалізації і його вимірів 

(KOF, Ie, Ip, Is), то можна зробити певні висновки про те, яким чином вони 

впливають на значення решти складових та індикаторів глобалізації. 

Гіпотеза 2. Якщо відомі значення складових індексів глобалізації 

(AFLOW, REST, IFLOW, PRSCONT), то можна зробити певні висновки про 

те, яким чином вони впливають на значення індексів  KOF, Ie, Ip, Is, а також 

індикаторів SF, DI, GP, PTA, GS, CC, CP. 

Гіпотеза 3. Якщо відомі значення групи індикаторів, що визначають 

рівень безпеки країн (SF, GP, CC, CP), то можна зробити певні висновки про 

те, яким чином вони впливають на індекси глобалізації та їхні складові, а 

також на решту індикаторів, що визначають соціальний стан країни (DI, PTA, 

GS).  

Отримані результати моделювання становлять таблицю з 768 рядків, яка 

через громіздкість не наводиться. Наведемо семантичну інтерпретацію  

результатів моделювання. 

Перевірка гіпотези 1. Для семи країн з восьми, які мають середнє 

значення економічного та високе значення соціального вимірів індексу 

глобалізації (Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція, Великобританія, 

Норвегія), так само, як і для країн з високим значенням індексу глобалізації та 

середнім значенням економічного виміру (Канада, Австралія, Німеччина, 

Іспанія, Франція, Італія, Норвегія) дані про фактичні потоки (AFLOW) мають 

середнє значення.  

Для всіх країн, які мають низькі значення економічного та соціального 

вимірів  індексу глобалізації (Аргентина, Шрі-Ланка, Сирія, Венесуела), 

спостерігаються низьке значення показника обмежень (REST) і середній 

рівень показника PRSCONT.   

Для всіх країн з високим значенням економічного виміру та середнім 

рівнем соціального виміру (Бахрейн, Чилі, Ірландія, Естонія, Ізраїль, Мальта), 

так само, як і для всіх країн з середнім значенням індексу глобалізації і 

високим значенням економічного виміру (Бахрейн, Чилі, Естонія, Ізраїль, 

Мальта), спостерігається середнє значення показника культурної близькості.  

Для 18 з 20 країн з високим значенням соціальної складової, а саме для 

Австрії, Бельгії, Канади, Швейцарії, Австралії, Чехії, Німеччини, Данії, 

Іспанії, Фінляндії, Франції, Великобританії, Угорщини, Нідерландів, Норвегії, 

Португалії, Словаччини, Швеції характерним є високе значення показника 

культурної близькості (CULTPROX).  

Для всіх країн з високим значенням індексу глобалізації (Австрія, 

Бельгія, Канада, Швейцарія, Австралія, Чехія, Німеччина, Кіпр, Данія, Іспанія, 

Фінляндія, Франція, Ірландія, Угорщина, Італія, Нідерланди, Норвегія, 

Португалія, Люксембург, Словаччина, Швеція), так само, як і для країн з 

високим значенням соціального виміру (Австрія, Бельгія, Канада, Швейцарія, 
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Австралія, Чехія, Німеччина, Кіпр, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, 

Великобританія, Угорщина, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Люксембург, 

Словаччина, Швеція) індекс державної нестабільності має низькі значення. 

Перевірка гіпотези 2. Для країн з низькими значеннями всіх складових 

– AFLOW, REST, IFLOW, PRSCONT, а саме Бурунді, Беніну, Бангладешу, 

Камеруну, Індії, Кенії, Пакистану, Мадагаскару, Уганди та для Шрі-Ланки, 

яка має середнє значення показника PRSCONT, спостерігається низький 

рівень економічного виміру індексу глобалізації. 

Середні значення економічних складових глобалізації (AFLOW, REST) 

у поєднанні з низьким або середнім рівнем показника PRSCONT є свідченням 

того, що економічний вимір має середнє значення, що підтверджується для 

таких країн: Бразилія, Китай, Колумбія, Гватемала, Індонезія, Нігерія, 

Австралія, Німеччина, Албанія, Коста-Рика, Болівія, Ботсвана, Іспанія, Італія, 

Хорватія, Домініканська Республіка, Єгипет, Ямайка, Йорданія, Гайана, 

Кувейт, Литва, Мексика, Маврикій, Польща, Нікарагуа, Перу, Оман, 

Філіппіни, Словенія, Румунія, Парагвай, Туреччина, Україна, Ель Сальвадор, 

Тринідад і Тобаго, Уругвай, Таїланд, Туніc. 

Якщо економічні складові глобалізації (AFLOW, REST) мають високі 

значення, а показник PRSCONT – середні або високі, то це свідчить про 

високий рівень економічного виміру глобалізації, що підтверджується для 

Чехії, Естонії, Угорщини, Австрії, Кіпру, Данії, Ірландії, Нідерландів, 

Люксембургу, Мальти, Швеції. 

Свідченнями, які підтверджують низький рівень соціального виміру 

глобалізації можуть бути  низькі значення показників AFLOW та PRSCONT, 

як, наприклад, для Бурунді, Беніну, Бангладешу, Камеруну, Індії, Кенії, 

Пакистану, Мадагаскару, Малаві, Танзанії, Уганди, або низькі значення 

показників REST, IFLOW та PRSCONT, як це спостерігається для країн 

Бурунді, Беніну, Бангладешу, Камеруну, Індії, Кенії, Пакистану, Мадагаскару, 

Малі, Чаду, Уганди. 

Для таких країн, як Аргентина, Марокко, Росія, Сирія, Венесуела, які 

мають AFLOW=C, REST=H, IFLOW=C, PRSCONT=C, характерним є середній 

рівень соціального виміру глобалізації. 

Високі значення показників REST та IFLOW є свідченням середнього і 

низького значення індикатора державної нестабільності, що підтверджується 

для таких країн, як Австрія, Чехія, Кіпр, Фінляндія, Ірландія, Естонія, 

Португалія, Люксембург, Латвія, Мальта, Нова Зеландія, Словаччина. 

Перевірка гіпотези 3.  Країнам з низьким значенням індикатора 

сприйняття корупції та середнім значенням індикатора контролю за 

нерозповсюдженням злочинності (Бурунді, Бангладеш, Кот-д’Івуар, Пакистан, 

Росія, Сирія, Зімбабве) властиве низьке значення показника обмежень REST.     
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Для восьми з дев’яти країн, що мають низькі значення індикаторів 

державної нестабільності та сприйняття корупції (Бурунді, Бангладеш, 

Кот-д’Івуар, Камерун, Кенія, Нігерія, Чад, Зімбабве) спостерігається низьке 

значення показника культурної близькості. 

Для сорока восьми з п’ятидесяти країн з середнім значенням індикаторів 

державної нестабільності та сприйняття корупції, так само, як для країн з 

середнім значенням індикатора державної нестабільності та низьким 

значенням показника контролю за нерозповсюдженням злочинності (Бразилія, 

Колумбія, Домініканська Республіка, Ямайка, Гватемала, Мексика, Парагвай, 

Ель Сальвадор, Тринідад і Тобаго, Венесуела), або для країн з середнім 

значенням індикатора сприйняття корупції та високим рівнем контролю за 

нерозповсюдженням злочинності (Бахрейн, Естонія, Єгипет, Кувейт, 

Португалія, Оман, Туніc) спостерігається середній рівень індикатора 

глобальної безпеки. 

Щодо України, яка має середній рівень індикаторів державної 

нестабільності та сприйняття корупції, то підтверджується гіпотеза про 

середнє значення індикатора глобальної безпеки.  

Висновки. Глобалізація є своєрідними дверима, джерелом 

надзвичайних, небувалих можливостей як для окремої людини, так і для цілих 

країн. Але в той же час ті ж самі сили за певних обставин призводять до 

перетворення окремих країн на світових жебраків, до невпевненості у 

завтрашньому дні, послаблення соціальних інститутів і систем соціального 

захисту, до розмивання традиційних особистих і суспільних цінностей. Треба 

вже зараз включатися до об`єктивних процесів глобалізації, щоб зайняти гідне 

місце в майбутній глобальній економіці світу. У чому ж бачиться рішення цієї 

проблеми зараз?  

Результати застосування методики БМД забезпечило зменшення більш 

ніж у 12 разів обсягів даних при проведенні аналізу процесу глобалізації і 

надало можливість безпосередньо тлумачити отримані результати.  

Таким чином, моделювання вказало на наявність причинно-наслідкових 

зв’язків між показниками, які є складовими економічного і соціального 

вимірів глобалізації, що свідчить про їх тісну взаємозалежність. В результаті 

моделювання БМД підтверджені гіпотези про наявність причинно-

наслідкових зв’язків між значеннями індексу глобалізації, його економічного і 

соціального вимірів та значеннями відповідних складових економічної, 

соціальної та політичної глобалізації, дані про які отримані з інших 

незалежних джерел.  

Можна зазначити, що найбільш впливовими на процеси глобалізації 

суспільними факторами є рівень демократизації та рівень ВВП, а з показників 

безпеки виділяються рівень глобальної безпеки та чутливості до корупції. 
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