
Національні та глобальні
ризики.

Україна у світовому
співтоваристві. 



Сучасний світ – надзвичайно складна і суперечлива система 
взаємовідносин країн і народів. 

Найважливішим завданням України на нинішньому етапі є
визначення її місця в новій системі міжнародних відносин. 



Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка 
характеризується поширенням взаємозалежності між 

країнами в економічній, політичній і культурній сферах 
практично на всю земну кулю. 

Основним чинником розвитку глобалізації стала науково-
технічна революція, особливо розвиток світової системи 

інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим 
миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув 

перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації.



Рейтинг глобалізації,  підготовлений 
швейцарським науково-дослідним інститутом KOF 

Swiss Economic Institute, у 2014 році: 

Місце Країна Індекс глобалізації 
(зі 100 балів)

1. Ірландія 92,17

2. Бельгія 91,61

3. Нідерланди 91,33

5. Сінгапур 88,63

12. Канада 85,63

19. Австралія 82,93

32. США 74,94

44. Україна 68,85

46. Росія 65,42

191. Соломонові о-ви 25,43

192. Сомалі 24,09



ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ КРАЇН СВІТУ ЗА ІНДЕКСОМ 

ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2015-2016

Відповідно до нещодавно
опублікованого дослідження
Всесвітнього економічного
форуму,

Україна має 79-е місце
серед 140 країн світу,
втратила за рік три позиції
(у попередньому рейтингу

займала 76-у позицію).
•Індекс
конкурентноспромо
жності
The Global
Competitiveness
Index (WEF) 2017
4 позицій 81/137

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf


Динаміка змін позицій України в рейтингу за Індексом 

глобальної конкурентоспроможності

Індекс складається з більш ніж
100 змінних, які становлять 3
основні групи субіндексів:
«Основні вимоги» (права
власності, корупція, безпека,
державні витрати, державний
борг, інфляція, якість доріг,
охорона здоровья),

«Підсилювачі продуктивності»
(якість освіти, конкуренція,
освоєння нових технологій,
фінансові послуги)
та «Інновації та фактори
вдосконалення».

Україна найбільше втратила
позицій за показниками, які
характеризують розвиток
інфраструктури, макроекономічне
середовище та розвиток
фінансового ринку країни.
Причому, за деякими позиціями
країна «очолює» списки з кінця,
зокрема, за міцністю банків нам
присвоєно 140 місце зі 140 країн
світу; за регулюванням фондових
бірж –135, за інфляційними
змінами –134.



Найбільш проблемні фактори для 

ведення бізнесу в Україні:

• корупція, 

• ускладнений доступ до фінансів, інфляція, політична 
нестабільність, високі податкові ставки,  державна 
бюрократія, 

• складність податкового законодавства, регулювання 
валютного ринку, часта зміна урядів, обмежувальне 
регулювання ринку праці, недостатнюя здатність до 
інновацій, 

• невідповідна якість інфраструктури, 

• злочинність та крадіжки, 

• низька якість охорони здоров’я, 

• недостатня освіченість, 

• погана етика робочої сили. 











Основні глобальні проблеми світу:
• погіршення екологічної ситуації,

• глобальне потепління,

• нерівномірне і неконтрольоване
зростання населення в одних країнах і
його катастрофічне зменшення в
інших,

• нелегальна міграція,

• торгівля людьми,

• наркоманія, контрабанда,

• нерівномірність соціально-
економічного розвитку країн,

• періодичні глобальні фінансово-
економічні кризи,

• брак продовольства та питної води,

• гонка озброєнь і розповсюдження зброї
масового ураження, зокрема ядерної,

• поширення релігійного екстремізму,
тероризму та міжнародної
злочинності.



Регіональні  ризики  та  загрози:
• Неконтрольована міграція, перманентні гуманітарні кризи у ряді

регіонів Європи, Латинської Америки, Євразії, Близького Сходу буде
зростати.

• Загрози глобального екстремізму та тероризму – «асиметричний підхід».
• Збільшення кількості регіональних точок напруги у вигляді нелінійних

способів ведення війни, розростання меж та кількості транскордонних
конфліктів.

• Розширення географії активності квазідержавних парамілітаристських
утворень – створення нових зон напруги.

• Енергетична революція та перерозподіл окремих регіональних ринків у
світі .

• Критичне зростання соціальної та економічно нерівності. Техногенні
катастрофита пандемії у центрах світового впливу та на їх периферії.

• Несистемні громадянські конфлікти та системна криза сучасного
середнього класу.

• Посилення ролі національних держав та переформатування
наднаціональних світових і регіональних політично-економічних утворень
двадцятого сторіччя.

• Загрози ліберально-демократичним політичним трендам: глобальний
вимір. Посилення ліво-соціальних і право-національних рухів і громадських
об’єднань.



Переваги глобалізації для України:
• поширення швидкими темпами інформаційних технологій, 
• більші можливості пошуку партнерів в усьому світі, а не лише серед 

найближчих сусідів, 

• можливість «підтягнути» в економічному плані країну до рівня високо 

розвинених,

• скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій,

• вільне пересування українських громадян у світі,

• можливість глобального регулювання екологічної ситуації в державі, 

• забезпечення суспільства від глобальних загроз різного характеру, які 

непереборні для кожної окремої держави і навіть наддержави (скажімо, 

планетарні катастрофи), 

• можливості отримання освіти і роботи за кордоном ,
• світова координація боротьби зі СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо.





FORBES РЕЙТИНГ НАЙБІЛЬШИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ



Ризики глобалізації для України



Ризики глобалізації для України
• Зростання безробіття, бідності,

безпритульності, а також техногенне
перевантаження і деградація довкілля.

• Економічне і політичне послаблення України,
посилення її залежності від наддержав,
пригнічення внутрішнього національного
ринку, національної економіки, що призведе до
практичного усунення України з
конкурентного середовища.

• Зростання рівня тіньової економіки, її
розростання до рівня глобально-світової і вихід
з-під контролю України як нації-держави.
Загальна криміналізація економічної
діяльності, зростання корупції.

• Конфлікт між вимогами глобалізації та
соціально-культурними і економічними
традиціями нашої держави (наприклад,
глобальна еліта вимагає від України вільного
продажу землі іноземцям, що протиприродно
для господаря-українця).

• Поступова втрата національно-культурної
ідентичності і самобутності українців.



Україна, будучи одним із центрів формування нового світового порядку, залишається і
буде залишатись однією з глобальних і регіональних дискусійних платформ з усіма

негативними та позитивними наслідками. Основними проблемними зонами, що
призводять до напруження та протистояння в України є:

• 1) Не достатньо ефективна публічна політика влади в умовах війни та політичної і
соціально-економічної кризи. Фрагментарність реформ, їх соціальна не
результативність;

• 2) Громадянська площина - напруга на фоні релігійних, культурно-історичних,
соціокультурних та географічних особливостей та розбіжностей в інтерпретації подій
в країні за останні роки;

• 3) Інформаційне протистояння - зовнішнє (протистояння із Росією) та внутрішнє
(протистояння між різними фінансово-політичними групами впливу та їх медійними
холдингами), дискредитація інформаційного простору України та державних
інституцій;

• 4) Політичне протистояння між різними групами впливу за перерозподіл ресурсів та
захоплення влади;

• 5) Воєнне протистояння на сході України (затягування конфлікту та перетворення
окремих районів Донецької та Луганської областей на сіру зону);

• 6) Торговельне протистояння - блокування експорту українських товарів зі сторони РФ
та низька конкурентоспроможність українських товарів на європейських ринках;

• 7) Економічне протистояння між різними фінансово-політичними кланами за сфери
економіки країни, втручання третіх країн у цей процес;

• 8) Силове протистояння (поява неконтрольованих воєнізованих угруповань у ряді
“мирних регіонів”, які здатні конкурувати з легальними державними силовими
структурами), криміналізація політичних і економічних процесів в Україні;

• 9) Чиновницьке протистояння у системі виконавчої влади і органах місцевого
самоврядування за політичними, корпоративними, регіональними, родинними
ознаками (конкуренція за управлінські повноваження та функції у перерозподілі
власності, фінансових і матеріальних ресурсів).


