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УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Міжнародна економічна безпека – це комплекс міжнародних умов
існування домовленостей та інституційних структур, при якому кожній
державі-члену світової спільноти забезпечується можливість вільно обирати і
здійснювати свою стратегію соціального та економічного розвитку, не
піддаючись зовнішньому і політичному тиску, розраховуючи на невтручання,
розуміння і взаємоприйнятну та взаємовигідну співпрацю з боку решти
держав.
Думки науковців щодо визначення змісту дефініції “міжнародна
економічна безпека” наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Зміст категорії “Міжнародна економічна безпека”
Джерело

Визначення

Комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та
інституціональних структур, при якому кожній державі - члену
світового співтовариства забезпечується можливість вільно
обирати і здійснювати свою стратегію соціального та економічного
розвитку без зовнішнього тиску і втручання, в обстановці
взаєморозуміння і співпраці.
Фоміна М.В., Мішина Сукупність заходів, спрямованих на забезпечення сталого світового
І.Г. [1]
економічного розвитку, метою якого є досягнення максимальної
безпеки та високого рівня життя для кожної особистості незалежно
від нації або національності за умови збереження світу для
майбутніх поколінь.
Визначення автора

Стан світової економіки, який гарантує максимальну захищеність
кожної нації за умови незмінності світового устрою та
забезпечення існування націй у майбутньому.

При дослідженні міжнародної безпеки не можна обмежуватися тільки
силовою, або воєнною безпекою. Міжнародну безпеку необхідно розглядати з
урахуванням інтеграції силових, економічних та соціальних аспектів.
Міжнародна економічна безпека поділяється на глобальну та
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регіональну.
Глобальна економічна безпека - сукупність заходів, спрямованих на
забезпечення сталого світового економічного розвитку, метою якого є
досягнення максимальної безпеки та високого рівня життя для кожної
особистості, незалежно від нації або національності, за умови збереження
світу для майбутніх поколінь.
Регіональна економічна безпека - здатність регіональної влади
забезпечити конкурентоздатність, стабільність, стійкість, поступальність
розвитку економіки території, органічно інтегрованої в економіку країни, як
відносно самостійної структури1.
Міжнародна економічна безпека характеризується загальним станом
світової економіки, рівнем розвитку міжнародних економічних відносин або
ступенем економічної інтеграції2, наявністю розвиненої світової
інфраструктури, при яких забезпечується реалізація та гарантований захист
національних економічних інтересів кожної країни, прогресивний соціальноекономічний розвиток держав та достатній їх оборонний потенціал.
Ключовими характеристиками сучасної парадигми міжнародної
економічної
безпеки
є
взаємозалежність,
взаємообумовленість,
взаємопов'язаність та взаємоінтегрованість країн світу. Цей синтез
характеристик призводить до глобальної економічної взаємозалежності. З
одного боку, інтеграційні процеси в економіці світу є передумовою
забезпечення міжнародної економічної безпеки, а з іншого – це виклик
міжнародній економічній безпеці3.
Необхідність формування міжнародної економічної безпеки зумовлена
головними такими факторами:
- підвищеною активністю міжнародної економічної злочинності на
території держав;
- бажанням кожної держави підтримувати свій міжнародний імідж.
До основних принципів забезпечення міжнародної економічної безпеки
можна віднести:
- верховенство закону під час забезпечення міжнародної економічної
безпеки;
- додержання балансу економічних інтересів націй на міжнародній арені;
- взаємна відповідальність держав щодо забезпечення міжнародної
економічної безпеки та ін.
1 Синиця С. М., Бринзей Б. С. Економічна безпека регіону як важливе завдання
стратегічного розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2014. Випуск X.
С. 48-53.
2 Економі́чна інтегра́ція — об'єктивний процес розвитку глибоких, стійких
взаємозв'язків та поділу праці між національними господарствами, створення
міжнародних господарських комплексів у межах держави.
3 Іващенко Г. А., Петряєва З.Ф., Петряєв О.О. Вплив інтеграційних процесів на
міжнародну економічну безпеку та бізнес. URL.: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream.
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На сьогодні, постає досить актуальним постає питання створення
системи міжнародної економічної безпеки, яка б захищала держави від
дискримінації при активізації міжнародних господарських зв’язків та
забезпечувала їх рівноправність.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНИХ
КАТАСТРОФ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ ДО ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ
Економічні втрати від природних катастроф зростають за останні
десятиліття. Це пояснюється головним чином демографічними змінами та
економічним зростанням у схильних до катастроф районах. Очікується, що
майбутні втрати від стихійних лих збільшаться через постійне збільшення
економічного впливу та змін клімату. Це підкреслює важливість розробки
політики, яка може пом'якшити вплив цих катастроф на економіку та
суспільство. У цїй статті я синтезую основні теоретичні та емпіричні методи,
узагальню основні висновки щодо економічного впливу стихійних лих та
виведу фактори, які зможуть пом’якшити вплив наслідків стихійних лих.
Починаючи з 90-х років, низка стихійних лих спричинила економічні
втрати, які можна оцінювати в десятки мільярдів доларів США. Приклади
включають землетрус «Нордрідж» у Сполучених Штатах Америки у 1994
землетрус «Кобе» в Японії у 1995 році, ураган «Катріна» у Сполучених
Штатах Америки у 2005 році, ураган «Гарві» у 2017 році[1].Крім того,
економічні втрати від стихійних лих (з поправкою на інфляцію) стрімко
зростають за останні кілька десятиліть, а кількість природних катастроф
стала причиною значних витрат. Показники зміни структури і кількості
населення та економічне зростання все ще залишаються основними рушіями
зростання втрат від стихійних лих. Як вказує Міжурядова група з питань
зміни клімату: «Антропогенні зміни клімату можуть збільшити частоту та /
або інтенсивність майбутніх надзвичайних погодних явищ у десятки раз». Ці
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