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 ззагальна динаміка – сума показників загального зрос-
тання та спаду, або баланс між природним приростом та 
міграцією [1]. 
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СТАН ТА НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

А. М. Довгань, студентка спеціальності Економіка, група  
ЕК б-21  
Ж. А. Кононенко, к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної 
кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем – 
науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

Процес глобалізації – це одна з найактуальніших проблем на 
сьогодні, оскільки вона характеризує стан і розвиток сучасної 
економічної системи. Глобалізацією називають об‟єктивний та 
необхідний процес, що супроводжує людство протягом його 
історії. Це взаємовплив і взаємозв‟язок країн, який стосується 
безлічі аспектів людського життя. Інакше кажучи, глобалізація – 
це розвиток політичної та економічної залежності країн і регіо-
нів світу до тої міри, коли можна вже говорити про створення 
єдиного правового поля і світових органів політичного та 
економічного управління. В основі глобалізації лежить розквіт 
світових ринків товарів, праці, послуг і капіталу. 

2020 р. у рейтингу індексу рівня глобалізації країн світу 
Україна зайняла 44 місце, опублікованому KOF Swiss Economic 
Institute (Швейцарським економічним інститутом). У цьому ж 
рейтингу поруч із нами такі країни: 41 місце займає Чилі, 42 – 
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Об‟єднані Арабські Емірати, 43 – Катар, 45 – Йорданія, 46 – 
Уругвай, 47 – Таїланд. Перше місце в рейтингу посіла Швей-
царія, а вже потім за нею йдуть Нідерланди, Бельгія, Швеція, 
Великобританія та Німеччина. 

Рейтинг з індексу глобалізації 2018–2020 рр. 

 

Рисунок – Місце України в рейтингу за індексом глобалізації 

Усі країни оцінюються за трьома основними групами:  
1. Економічна глобалізація – рівень міжнародної торгівлі, 

обсяг міжнародної ділової активності, торгові потоки, міжна-
родні інвестиції, обмеження та податки на міжнародну торгівлю 
тощо. 

2. Соціальна глобалізація – рівень культурної інтеграції, про-
цент іноземного населення, туризм, міжнародні зв‟язки, об‟єм 
телефонного та інтернет-трафіку, поштових відправлень, транс-
кордонних грошових переказів, інформаційні потоки, зріст 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури тощо. 

3. Політична глобалізація – членство держав у міжнародних 
організаціях, співучасть у міжнародних місіях (включаючи місії 
ООН), чисельність посольств та інших іноземних представництв 
у країні тощо. 

Україна намагається брати активну участь у процесах гло-
балізації, не завадить розглянути, який саме вплив вона має від 
даної участі. Велику сутність глобалізаційні процеси роблять на 
економіку нашої країни.  

З-поміж позитивних наслідків глобалізації в Україні треба 
виокремити існування прямих іноземних інвестицій, які дозво-
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ляють нашій країні вирішити весь ряд наявних проблем. Інвес-
тування економіки сприяє прискоренню темпів зростання країни 
та покращанню рівня життя українців. Не забуваємо про куль-
турну глобалізацію. Ми можемо без проблем дивитися закор-
донні фільми, слухати музику, читати книги іноземних письмен-
ників, користуватися інформацією, яка належить різним сферам 
діяльності інших країн.  

У свою чергу, позитивом є те, що ми користуємося мобіль-
ними телефонами, побутовою технікою, комп‟ютерами, автомо-
білями та ін., речі які вироблені за межами нашої країни. Украї-
нці можуть їздити за кордон на роботу або відпочинок, вико-
ристовувати лікарські препарати, виробниками яких є іноземні 
країни; використовувати наукові та технічні досягнення інших 
країн; міжнародне науково-технічне співробітництво; спільні 
розробки в інформаційній сфері теж є позитивними наслідками 
глобалізації.  

Необхідно визначити, які загрози та негативи глобалізація 
несе для України. Простежується велика розбіжність у рівнях 
соціального та економічного розвитку між країнами з високим 
рівнем життя (країни «золотого мільярда») та Україною. Також 
може зрости безробіття, бідність, безпритульність, посилитися 
деградація довкілля і техногенне перевантаження. Багато 
українців віддають перевагу імпортним товарам, пояснюючи це 
нижчою вартістю товару, високою якістю, потужністю та 
більшою наповненістю, внаслідок чого страждають вітчизняні 
товаровиробники.Україна втрачає працездатне населення, яке 
могло б працювати на благо своєї країни, бо багато наших спів-
вітчизників виїжджають за кордон у пошуках роботи, високої 
заробітної плати, якісної освіти, хорошої медицини й т. д. Крім 
того, присутня міграція інтелектуальної еліти, що говорить про 
руйнування інтелектуального потенціалу нації.  

Отже, глобалізація призводить не тільки до позитивних 
наслідків, а ще й негативних. Глобалізація економічної діяль-
ності є однією з найголовніших тенденцій розвитку сучасного 
світу, що значно впливає на економічне життя, тягне за собою 
соціальні, культурні та політичні наслідки. Усе більше на собі 
відчувають ці наслідки майже всі країни, з-поміж яких є 
Україна, яка остаточно цілеспрямовано, усвідомлено та активно 
рухається в напрямку інтеграції у світову економіку. 
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програма «Економічна кібернетика», група Е ЕК б-21 
О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної 
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науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
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Є дві основні причини, що спонукають приватні компанії та 
державні установи виділяти значну суму коштів на захист 
інформації. 

Перша – кіберзлочинність. Із розвитком технологій на місці 
не стоять і методи зловмисників, з‟являються нові програми-
вимагачі та способи безфайлового проникнення в базу даних. Як 
твердить Data Breach QuickView Report, у 2019 р. було розкрито 
персональну інформацію з понад 9 мільярдів облікових записів. 
Разом зі злочинними технологіями, розвиваються і методи за-
хисту. Варто пам‟ятати про превентивні заходи, а саме налашту-
вання конфігурації брандмауера з метою обмеження доступу до 
підозрілого трафіку і реалізація рішень та процедур у випадку 
порушення інформаційної безпеки. 

Друга – відповідність. Міжнародні вимоги до захисту персо-
нальної інформації невпинно зростають і стають більш жорст-
кими. Відповідальність за недоторканність персональної інфор-
мації покладається на компанії, що накопичують її в процесі 
своєї діяльності. Щоб бути конкурентними на ринку, українські 
компанії мають відповідати таким стандартам, а також збіль-
шувати фінансування забезпечення захисту баз даних. 

Основні концепції безпеки даних 1: 
Конфіденційність – недопущення несанкціонованого доступу 

до БД. 

https://usnd.to/u74N
https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index
https://usnd.to/u7xU
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