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можливо швидко організувати формування світового доходу та його 

перерозподіл до своїх анклавів. 
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O. Vyshnevska. Geoeconomic dimension of the world economy. 

It is argued that the main accents of the geo-economic panorama are that globalization 

erases the boundary between domestic and foreign policy, as global flows and processes in the 

economic, political, financial, production, shopping and other spheres become the guiding points 

for the development of any national economy. 

It is determined that the process of economization of politics is rapidly gaining strength, 

that is, the achievement of goals, the decision of political tasks by economic methods while 

shifting the vector of strategic development from political, ideological and other methods to 

economic ones. At the same time, geo-economic interests gain priority over geopolitical and 

geostrategic approaches in economizing the thinking of the diplomatic service. 

It is proved that geoeconomics is considered as a concept of foreign economic strategy and 

formation of foreign economic doctrine, which is embedded in the general theoretical panorama, 

which consists of three interrelated and interdependent parts: the world economic system - the 

internal economic regulation; foreign economic macro model, as the genesis of the system of 

connections of the national economy with the external environment; a strategic arsenal for the 

implementation of national doctrine, technology of operation on the world stage - high economic 

technology). 

Key words: globalization, geoeconomics, world economic processes, macroeconomic 

models. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАРАНТУВАННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Розглянуто особливості глобалізацій них процесів у гарантуванні економічної 

безпеці держави. Обґрунтовано негативний вплив і основні виклики глобалізації, що 

негативно впливають на економічну безпеку країни.  

Ключові слова: економічна безпека, глобалізація, глобалізаційні процеси, загрози, 

ризики. 
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Актуальність питання щодо особливостей глобалізаційних процесів у 

гарантуванні економічної безпеки держави є неоднозначним як і саме явище 

глобалізація, що має нерівномірний розвиток у різних регіонах світу. 

Глобалізація – категорія яка відображає процес обміну товарами, послугами, 

капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і 

набуває форм постійного та неухильного зростаючого міжнародного 

переплетіння національних економік [1].  

Таким чином економічна глобалізація є основною тенденцією розвитку 

сучасного світу, яка супроводжується як зростанням світової економіки, 

розширенням міжнародної співпраці, прискоренням науково-технічного 

прогресу та інше, так і представляє певні ризики й загрози для країни у якій 

прогресують глобалізаційні процеси. Так, у процесі економічної глобалізації 

виникає ряд загроз, які впливають на значне зниження економічного 

потенціалу, стабільність держави у можливостях конкуренції з іншими 

учасниками міжнародного поділу праці. Таким чином глобалізація 

представляє всеохоплюючий процес трансформації світового товариства у 

відкриту цілісну систему взаємозв‘язків і взаємозалежностей. 

На сучасному етапі розвитку людство зіткнулось із ситуацією, де 

значна частина країн знаходиться за межами економічного і соціального 

прогресу, що призводить до глобальної нерівності. А за умови впливу 

глобалізаційних тенденцій у процесі виникнення і формування нових етапів 

розвитку глобалізація здійснює виклик економічній безпеці держави. Отже, 

необхідно враховувати можливості і загрози глобалізацій них процесів, а 

також враховувати їх наслідки, з метою забезпечення стабільного розвитку і 

конкурентоспроможності національної економіки будь-якої країни. 

Відношення вчених і фахівців до глобалізації є неоднозначним. Так 

деякі з них вважають глобалізацію засобом подальшого прогресу економіки, а 

інші вчені прогнозують серйозну загрозу світовій економічній системі. На 

рисунку 1 представлено загрози, які негативно впливатимуть на економічну 

безпеку держави за умови глобалізаційних змін і тенденцій.  
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Рисунок 1 – Основні виклики глобалізацій них процесів економічній 

безпеці держави 
Джерело: сформовано автором з використанням [2, 3] 

 

Отже, за результатами дослідження зроблено висновок, що 

глобалізаційні зміни і тенденції впливають негативно і створюють загрози 

національній економіці, а. відповідно, і економічній безпеці держави. Таким 

чином, зазначено, що глобалізаційні процеси уникнути  не можливо, що 

призводить до адаптаційного періоду країни до змін, і  можливим виявленням 

загроз та ризиків з метою забезпечення економічної безпеки державі. Отже, 

впровадження ефективного механізму щодо запобігання викликам 

глобалізаційних процесів сприятиме зменшенню загроз економічній безпеці 

країни. 

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – визначається як процес, за допомогою якого ринки і виробництво у різних 
країнах світу стають все більше взаємозалежними завдяки рушійним силам торгівлі товарами та 

послугами, потоками капіталу й технологій 
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Нестабільність світової фінансової 
системи 

Розширення світових ринків для 
певних видів продукції, товарів і 

послуг 

Незбалансованість світової торгівлі та 
інвестиційних потоків між 

найбільшими економічними центрами 
світу 

Поширення 
кризових 

явищ 

Фінансова криза 

- 1994 р. (Мексика) 

- 1997 р. (Південно-Східна Азія) 

- 1998 р. (Росія) 

Мали переважно національні 

витоки, міжнародні наслідки і 

потенційно глобальний 

характер 

вереснь 2008 р. 

Банкрутства великих 

фінансових установ у 

США 

Переросла у глобальну кризу, що призвело до 

банкрутства декількох європейських банків, падіння 

різних біржових індексів і вартості акцій та товарів по 

всьому світу 

 

Експансія передових 
країн світу 

Посилює вплив зовнішніх факторів роз-витку. 

Особливо відчувають зовнішній вплив викликів 

глобалізації країни з перехідною економікою 

Дефіцит ресурсів для розширеного розвитку 
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N. Bodrovska. Features of globalization processes in guarantee of economic safety of 

the state. 

Summary 

Features of globalization processes in guaranteeing economic security of the state are 

considered. The negative influence and the main challenges of globalization, which negatively 

affect the economic security of the country, are substantiated. 

Key words: economic security, globalization, globalization processes, threats, risks. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Досліджено сутність фінансової безпеки підприємства та необхідність її 

забезпечення. Визначено основні задачі реалізації процесу формування фінансової безпеки 

підприємства. Виокремлено організаційні складові забезпечення фінансової безпеки, 

зокрема інформаційну, управлінську, інтелектуальну, технічну.    

Ключові слова: фінансова безпека, організаційний механізм, чистий прибуток, 

фінансові ресурси, інструменти управління 

  

Фінансова захищеність від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 

чинників, а також задоволення потреби у фінансових ресурсах є основою 

сталого розвитку будь-якого суб‘єкта господарювання.  

Дослідження окремих аспектів організаційного забезпечення 

фінансової безпеки підприємств висвітлено у працях таких вчених, як:              




