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Крамчанінова М. Д., Вахлакова В. В. Глобалізація та безпека: економічні, соціальні та політичні аспекти
Це дослідження підкреслює зростаючу важливість критичного вивчення ролі глобалізації в контексті проблеми забезпечення безпеки людини. У гло-
бальних умовах відкритої економіки безпосередні зміни в характері економічної діяльності та соціальної взаємодії значно збільшують вагу та зна-
чення факторів, які впливають на соціальну, політичну й економічну стабільність. Шляхом аналізу даних, що відображають результати соціальних, 
економічних і політичних наслідків COVID-19, автори намагаються надати корисні уявлення про закономірності, що властиві економічним, соціаль-
ним і політичним процесам. Дослідження динаміки розвитку пандемії дозволяє більш детально дослідити зв’язок між економікою, соціальною без-
пекою та політичною стабільністю, звертаючи увагу на природу соціальних, економічних і політичних процесів та масштаби їх взаємозалежності. 
За результатами дослідження встановлено основні загрози, що виникають через пандемією у сфері економічної, соціальної та політичної складових 
національної безпеки. Показано, що соціальні, економічні та політичні сфери безпеки в державі є взаємопов’язаними. Через взаємозв’язок між ними 
відсутність стабілізації в одній із означених сфер здатна породжувати потенційну небезпеку та зміни негативного характеру в інших сферах. Біль-
шість визначених авторами ризиків і загроз витікають один з одного, що робить їх також взаємозв’язаними. На думку авторів, суспільні очікування 
щодо політико-економічних взаємодій у сфері забезпечення національної та глобальної безпеки потребують від уряду суттєвих змін і трансформа-
ції погляду на важливі аспекти організації соціального, економічного та політичного життя суспільства, відповідно до глобальних викликів.
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This research underlines the growing importance of critical studying the role of globalization in the context of the problem of ensuring human security. In the 
global open economy, direct changes in the nature of economic activity and social interaction significantly increase the weight and importance of the factors 
that affect social, political and economic stability. By carrying out an analysis of the data reflecting the results of the social, economic and political consequences 
of COVID-19, the authors try to provide useful insights into the patterns inherent in the economic, social and political processes. Studying the dynamics of pan-
demic development allows to examine in more detail the connection between the economy, social security and political stability, paying attention to the nature 
of social, economic and political processes and the scale of their interdependence. According to the results of the research, the main threats arising from the 
pandemic in the field of economic, social and political components of national security have been established. It is displayed that the social, economic and politi-
cal security spheres within the State are interrelated. Due to the relationship between them, the lack of stabilization in one of these areas can generate potential 
danger and changes of negative nature in other areas. Most of the risks and threats identified by the authors flow out of each other, which makes them also 
interrelated. In the view of the authors, public expectations as to political and economic interactions in the field of ensuring national and global security require 
the government to make significant changes and transform its view on important aspects of the organization of social, economic and political life of society, in 
accordance with global challenges.
Keywords: globalization, economic security, social security, political security, COVID-19 pandemic, threats, relationships.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 12.
Kramchaninova Maiia D. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl 
East Ukrainian National University (59a Tsentralnyi Ave., Syevyerodonetsk, 93400, Ukraine)
E-mail: mdnarmania@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0129-8166
Researcher ID: https://publons.com/researcher/1829334/maiia-kramchaninova/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208303906
Vakhlakova Viktoriia V. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl 
East Ukrainian National University (59a Tsentralnyi Ave., Syevyerodonetsk, 93400, Ukraine)
E-mail: vaxlakovavvv@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4991-9996

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’ 2021 17
www.business-inform.net

У глобальному взаємопов’язаному та взаємоза-
лежному світі економіка тісно пов’язана з по-
літикою, формуючи внутрішнє функціонуван-

ня суспільства та впливаючи на національну безпеку 
і геополітичне місце країни на міжнародному рівні. 

Розвиток процесів глобалізації у світовій еко-
номіці відрізняється нерівномірністю, постійним 
збільшенням і ускладненням обсягу зовнішньоторго-
вельних операцій. При цьому нестійкість національ-
них фінансових систем, географічне розширення та 
стрімке зростання числа учасників ускладнює міжна-
родну співпрацю в рамках торговельно-економічних 
угод з товарообмінних операцій, вкладень капіталу в 
інвестиційні та інноваційні проєкти за кордоном, ро-
блячи міжнародні виробничо-торговельні стосунки 
більш складними.

Глобалізація також зіштовхнула світ з цілою низ-
кою викликів, які носять досить стійкий, довгостро-
ковий за своїм впливом і кумулятивний характер. Тра-
диційно ці виклики проявляються у формі тенденцій 
у політичній, економічній, соціальній, технологічній 
та військовій сферах. Однак загальне посилення еко-
номічної спеціалізації та більш широкий поділ праці, 
що супроводжуються значним розширенням ринків і 
зростаючою економічною глобалізацією, роблять еко-
номічну діяльність більш схильною до різних ризиків. 

У роботі [1] глобалізацію визначено як процес 
міжнародної інтеграції, такий, що має економічні, со-
ціальні та політичні виміри. Проте слід зазначити, що 
зростання глобалізації також збільшує зміни безпо-
середньо в характері економічної діяльності, а також 
у соціальній взаємодії, що, своєю чергою, додає нові 
фактори, які можна оцінювати як загрози, які раніше 
не здавалися настільки небезпечними, у тому числі 
пандемії з безпрецедентними наслідками для гло-
бальної економіки, політики та безпеки [2].

Вплив глобалізації на різні аспекти безпеки ви-
світлювали у своїх працях О. Гапонюк, С. Іншаков,  
І. Кордей, В. Ішак, К. Рудольф, А. Урсул та багато ін-
ших представників наукової спільноти. Але варто за-
значити, що в сучасних умовах інтенсивної глобаліза-
ції збільшується кількість і вага факторів, які вплива-
ють на стабільність, стійкість і розвиток суспільства. 
Стабільність у цьому контексті доцільно розглядати 
як соціальну, політичну й економічну. Відсутність 
стабілізації навіть в одній із означених сфер поро-
джує потенційну небезпеку, про що свідчать певні іс-
торичні прецеденти. Тому більш детальне досліджен-
ня різних аспектів взаємозв’язку і можливих наслід-
ків, які виникають у сучасному суспільстві у зв’язку із 
загрозами у сфері глобальної безпеки, є актуальним і 
корисним для розвитку системи її забезпечення. 

Мета статті полягає в дослідженні критичної 
ролі глобалізації у проблемі безпеки суспільства, 
її, посилюючого взаємодію, впливу на окремі, але 
пов’язані процеси – економічні, соціальні та політич-
ні, через які розвиваються суспільні відносини.

У глобальному світі зі сталим розвитком націо-
нальна та глобальна безпека матимуть ключове зна-
чення для подолання негативних тенденцій глобаль-
ного розвитку.

Система забезпечення національної безпеки – 
це саморегулююча система, що відповідає за захист 
життєво важливих інтересів суспільства від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз. Критерії, які лежать в осно-
ві визначення національної безпеки країни, також 
визначають архітектуру системи своєчасного роз-
пізнавання та відповідного реагування на реалізацію 
загроз.

Керуюча функція в системі національної без-
пеки належить державі та політічним елітам. Їх роль 
полягає в контролі та забезпеченні соціальної без-
пеки, у тому числі шляхом забезпечення економічної 
безпеки та, в кінцевому підсумку, все разом це забез-
печує політичну стабільність і національну безпеку. 
При цьому всі ці види безпеки діалектично пов’язані 
між собою не тільки загальним поняттям «безпека», 
але і, в першу чергу, тим, що їх основним об’єктом є 
суспільство [3].

Стан соціальної сфери в суспільстві знаходить-
ся в прямій залежності від стану економічної бази. 
Таким чином, соціальна безпека тісно пов’язана з еко-
номічною безпекою (іноді розглядається як її складо-
ва) і багато в чому визначає рівень життя населення. 

Соціальна безпека заснована на принципі за-
безпечення гарантії соціального захисту, ви-
сокого рівня життя та надаваних соціальних 

благ. Проблеми соціальної безпеки, як правило, обу-
мовлені наявністю негативних економічних і соціаль-
но-політичних явищ, які спричиняють поляризацію 
суспільства та нарощують ризики політичної не-
стабільності, а отже, і загрози національній безпеці. 
Водночас, як відмічає М. Кальницька, під впливом 
соціальної безпеки розвиваються та формуються всі 
сфери життя, у тому числі й економічна складова. 
Тому окремо економічна та соціальна безпека в су-
спільстві, саме через складність їх взаємозв’язку, не 
можуть бути реалізованими [4]. 

Безпека людей і суспільства підвищується в міру 
зростання його продуктивних сил. Чим вищий рівень 
розвитку продуктивних сил, тим вищий рівень його 
захищеності. З іншого боку – безпека суспільства 
виступає вельми важливим модулятором науково-
технічного прогресу та процесу інтенсифікації ви-
робництва та є ефективним стимулятором зростання 
продуктивних сил суспільства [5]. Тому можливості 
економічного та соціального забезпечення на націо-
нальному рівні забезпечують позитивний вплив на со-
ціальний та економічний розвиток і зростання країни. 

Система забезпечення економічної безпеки 
країни передбачає наявність механізму виявлення 
ситуацій, при яких параметри економічного розви-
тку, фактичні або прогнозовані, виходять за порогові 
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значення та починають представляти реальну загро-
зу суспільству та національним інтересам [6]. 

Очевидно, що національна політична, соціальна 
та економічна безпека впливає на міжнародні відно-
сини та бізнес, міжнародну безпеку та стабільність, 
міжнародну торгівлю та інвестиції. Бізнес може підда-
ватися різноманітним політичним ризикам, включаю-
чи: санкції, торгове ембарго, конфіскацію або націона-
лізацію активів з боку уряду приймаючих країн та ін.

Ряд досліджень демонструє щільний зв’язок 
між економічною незахищеністю та внутрішньодер-
жавними конфліктами. Ці два фактори –низький рі-
вень економічних можливостей і занепад державної 
влади –доповнюють один одного [7].

Наявність певної та досить сильної залежності 
фактично будь-якого виду безпеки від ступе-
ня захищеності та безпеки державної систе-

ми, рівня стабільності та безпеки політичної влади 
дослідив О. Мізер. Під політичною безпекою суспіль-
ства він розуміє стійкість його політичної системи, 
її реальну соціальну ефективність і зазначає, що має 
місце серйозна методологічна проблема, а саме: як 
чітко провести межу між діями політичної системи 
щодо суспільства (з метою забезпечення соціальної 
стабільності та сталого розвитку) і щодо самої себе 
(вже з метою забезпечення політичної стабільності 
стосовно існуючої політичної системи) [3].

Питання утримання влади майже завжди підтя-
гує питання побудови політичної підтримки та легі-
тимності заснованої на суперечливих відносинах між 
державною політичною елітою та власниками капіта-
лів, що призводить до високого рівня ототожнення 
політичної та фінансової еліт [8] і породжує глибокі 
протиріччя. У ситуації, коли правлячі еліти мають 
спільний інтерес із певними підприємцями або біз-
нес-структурами, постає таке питання – чи здатні 
державні еліти, які отримують гроші в обмін на по-
літику, вигідну окремим бізнес-інтересам, працювати 
на створення дійсно ефективної економіки, як того 
вимагають суспільні інтереси? 

Зрозуміло, що ефективна стратегія розвитку ви-
магає продуктивної кооперації між бізнесом і владою. 
Але вибір і реалізація політики державних, правлячих 
еліт, а також їх взаємодія з бізнесом, яка сформована 
стимулами, що виникають виключно з прагнення за-
лишатися при владі, є хибною та неприйнятною.

У той час, як суспільна сфера та приватні інтер-
еси завжди розглядалися як чітко розділені, і завдан-
ня держави – переслідувати суспільні інтереси, що 
визначаються як сталий розвиток, важливо потурбу-
ватися про те, щоб інтереси бізнесу об’єднувалися з 
активною політичною підтримкою, в основі вибору 
якої знаходиться суспільне благо.

Загалом, під політичною стабільністю та без-
пекою слід розуміти організованість, узгодженість, 
стійкість функціонування політичних структур і від-

носин, їх відповідність сформованій соціальній сис-
темі, здатність узгоджувати інтереси різних інститу-
тів і груп суспільства, держави та всіх його громадян  
і адекватність запитам і настроям громадськості. 

Очевидно, що політична стабільність і безпека 
суспільства є наслідком таких факторів, як соціаль-
ний порядок, високий ступінь довіри органам дер-
жавної влади, гідний рівень і якість життя, безпека та 
здоров’я людей, що забезпечується діяльністю відпо-
відних політичних інститутів.

Як підкреслює А. Веруш [9], специфіка політич-
ної безпеки полягає в тому, що окремі, за своєю сут-
тю, неполітичні загрози безпеці суспільства при не-
адекватному на них реагуванні переростають у полі-
тичні. Вони можуть зруйнувати соціально-політичну 
стабільність і потенційно здатні зруйнувати державу 
та суспільство.

Тому безпека суспільства значною мірою за-
лежить від його політичної стабільності, а загрози 
політичній стабільності за певних умов стають за-
грозами безпеці суспільства в цілому. Політична не-
стабільність і конфлікти, своєю чергою, знеохочують 
інвестиції, що в подальшому впливає на національну 
економіку.

Аналізуючи вплив економіки на соціум, соціуму 
на політику або політики на соціум і економі-
ку, так чи інакше виходимо на тристоронній 

зв’язок між ними. Ілюстративний приклад цього 
зв’язку наведено на рис. 1.

Зв’язок між економікою, безпекою та політич-
ною стабільністю слід розглядати в динаміці, що до-
помагає зрозуміти поточний стан і зв’язки між цією 
тріадою. Ці взаємозв’язки в поєднанні з розширенням 
глобальної економічної взаємодії варто розглянути, 
наприклад, через призму впливу пандемії COVID-19, 
яка справила величезний вплив на світову економіку 
та серйозно протестувала міжнародні системи управ-
ління кризами.

Розвиток процесів глобалізації у світовій еконо-
міці відрізняється нерівномірністю, постійним збіль-
шенням і ускладненням обсягу зовнішньоторговель-
них операцій. При цьому нестійкість національних фі-
нансових систем, географічне розширення та стрімке 
зростання числа учасників робить міжнародні торго-
вельно-економічні угоди з товарообмінних операцій, 
вкладень капіталу в інвестиційні та інноваційні про-
єкти за кордоном більш складними та схильними до 
різних ризиків з непередбачуваними наслідками. 

Пандемія COVID-19 вплинула на пріоритети 
національної та глобальної безпеки, перевірила го-
товність традиційних систем соціальної й економіч-
ної безпеки таким чином, що підняла питання про 
саму концепцію національної безпеки, змусивши уря-
ди розробити надзвичайні стратегії боротьби. 

Торговельні обмеження у відповідь на поточні 
глобальні медичні та соціальні кризи завдали найпо-
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тужнішого економічного удару по всьому світу. Щоб 
зупинити поширення вірусу, країни ввели жорсткі 
обмеження на пересування. Це майже повністю зупи-
нило економічну активність і обрушило міжнародну 
торгівлю, посиливши накопичені раніше економічні 
проблеми. 

Різке уповільнення економіки, яке ми зараз спо-
стерігаємо, несе важкопрогнозовані втрати з такою 
ж важкопрогнозованою тривалістю. Дослідження, 
спрямовані на оцінку втрат, які зазнає економіка че-
рез пандемії, прогнозують, що негативний економіч-
ний ефект, викликаний ними, триватиме від 3 до 4 
років [10].

Колективні заходи реагування на пандемію, на 
тлі невизначеності щодо епідеміології вірусу та його 
впливу на громадське здоров’я й економічну діяль-
ність, значною мірою залежать від переважаючих 
політичних систем і різноманітних цілей правлячих 
еліт. Це привело до помітних відмінностей у методах, 
що застосовуються урядами різних країн для бороть-
би з поширенням COVID-19. 

Швидкість і непередбачуваність поширення 
COVID-19, брак інформації про наслідки 
реалізації цієї загрози змушує уряди шука-

ти оптимальний баланс між швидкими діями з про-
тидії пандемії та захистом від надмірної поспішності 
прийняття непопулярних рішень, які можуть у багато 
разів погіршити економічне становище. Як відзна-
чено у [2], заходи боротьби з пандемією пов’язані з 
економічно болючими побічними ефектами та зна-
чно ускладнюють міжнародні торговельні відносини 
та рух потоків товарів і послуг між країнами. 

Водночас спроба встановити «правильний прі-
оритет» між витратами у сфері охорони здоров’я та 

економічними витратами може бути сприйнята як 
морально неприйнятна. Пріоритет здається цілком 
очевидним, якщо взяти до уваги недоречність по-
рівняння людських витрат з матеріальними. Але в 
реальному житті економічні витрати майже завжди 
є людськими витратами та сприяють стрімкому ви-
миванню людського капіталу на депресивних ринках 
праці в результаті втрати роботи, кар’єри та можли-
вості навчання. 

Пандемія викликала швидке припинення ре-
гулярних моделей соціальної взаємодії, які є 
основою економічної та соціальної діяльнос-

ті. Переважна частина населення через обов’язкове 
соціальне дистанціювання зіткнулася з порушенням 
нормальних ритмів повсякденного життя, з трива-
ючими перервами в роботі, навчанні та соціальних 
відносинах. Такий перебіг подій здатен підірвати 
довіру до державних інститутів, яка може змінюва-
тися залежно від сприйняття реакції уряду та його 
ефективності під час пандемії, а необхідність усувати 
економічні диспропорції за допомогою структурних 
реформ створює ризики для соціальної стабільності, 
провокуючи непередбачувану політичну, економічну 
та соціальну динаміку через політичні зміни.

Політичні наслідки пандемії як у країнах, що 
розвиваються, так і в країнах з розвиненою економі-
кою можуть бути такими ж значними, як і економічні.

Якщо розглядати економічну складову націо-
нальної безпеки як у [11]: енергетична безпека, зо-
внішньоторговельна, інноваційно-інвестиційна та 
соціальна безпека, – то пандемія вплинула на кожну з 
них, а через це – і на політичну безпеку. 

Уповільнення економічної активності через 
COVID-19 викликало ризик масштабної рецесії та 

Соціально-політична активність
і громадська сфера

Соціально-трудова активність

і сфера життєзабезпеченняПоліти
ко-економічна акти

вність

і за
конодавча сф

ера

Економічна 
безпека

Політична 
безпека

Соціальна 
безпека

Рис. 1. Взаємозв’язки між складовими національної безпеки
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зростання соціальної напруженості, у країнах збіль-
шуються ризики виникнення більш масштабних со-
ціальних хвилювань, що загрожують політичному 
устрою. Додатково такий сценарій несе загрози для 
країн з уже наявними осередками конфлікту та висо-
ким рівнем енергетичної залежності [12].

Отже, пандемія являє собою серйозну загрозу 
фізичній безпеці людини, економічній без-
пеці та довірі до державних установ. Ці за-

грози можуть впливати на когнітивні та поведінкові 
результати в контексті прийняття фінансових рішень, 
політичної поведінки та поводження з іншими. 

Ефективні соціальні та економічні зусилля по-
винні бути спрямовані на негайну протидію загрозам 
(табл. 1), що передбачає створення умов для збіль-
шення міжнародної торгівлі, прямих іноземних ін-
вестицій у національну економіку, а також інвестицій 
у людський капітал.

що соціальні економічні та політичні проблеми без-
пеки в державі взаємопов’язані. Через взаємозв’язок 
між ними, відсутність стабілізації навіть в одній із 
означених сфер здатна породжувати потенційну не-
безпеку в інших.

За результатами визначено:
 взаємозв’язки між складовими національної 

безпеки;
 основні загрози економічній, соціальній і по-

літичній безпеці.
Встановлено, що багато ризиків і загроз витіка-

ють з інших, підкреслюючи глибину їх взаємозв’язку 
в контексті забезпечення соціальної, економічної та 
політичної безпеки. Очікування щодо політико-еко-
номічних взаємодій у сфері безпеки суспільства по-
требує зміни погляду урядів на важливі аспекти ор-
ганізації соціального, економічного та політичного 
життя в глобальних умовах.                   

Таблиця 1

Загрози у сфері економічної соціальної та політичної безпеки

Економічна безпека Соціальна безпека Політична безпека

Загрози:  
– скорочення торгівлі;  
– зростання ризиків у глобальних 
ланцюжках поставок;  
– падіння рівня податків;  
– ризик банкрутств;  
– зростання безробіття;  
– вимивання людського капіталу;  
– зниження на тлі кризи рівня прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ);  
– ризик виникнення дефіциту  
торгового фінансування

Загрози:  
– охорона здоров’я, психічне 
здоров’я;  
– недостатня забезпеченість  
фармацевтичними та іншими  
товарами медичного призначення;  
– падіння рівня життя;  
– зниження зайнятості;  
– відсутність адекватної запитам  
цифрової інфраструктури  
та грамотності

Загрози:  
– скорочення оподатковуваної бази;  
– ризик соціальних хвилювань;  
– втрата управління (репутаційні 
втрати);  
– зростання політичного сентименту 
до економічного суверенітету  
та посилення протекціонізму

Можна відзначити, що багато ризиків і за-
гроз витікають із інших, підкреслюючи глибину їх 
взаємозв’язку для соціальної, економічної та політич-
ної безпеки. Ці загрози стали реальністю та в сукуп-
ності спричиняють глобальну нестабільність. 

Світ спостерігає яскраву демонстрацію того, як 
системні та ситуативні фактори в політичній, соці-
альній та економічній сферах можуть нашаровувати-
ся, щоб викликати або посилити вже існуючі кризові 
явища, змушуючи уряди змінювати погляди на багато 
аспектів у сфері організації соціального, економічно-
го та політичного життя в умовах глобалізації.

ВИСНОВКИ
Відкрита економіка та масштаби взаємозалеж-

ності, які формуються під впливом взаємних інтер-
есів, відіграють важливу роль у питаннях забезпечен-
ня безпеки суспільства. У глобальних умовах значно 
збільшується вага факторів, які впливають на соціаль-
ну, політичну й економічну стабільність. Показано, 
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