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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У дослідженні виокремленні складові елементи глобальної безпеки, зокрема: глобальна 

екологічна безпека, глобальна економічна безпека, глобальна соціальна безпека, глобаль-
на продовольча безпека, глобальна енергетична безпека, глобальна інформаційна безпека, 
глобальна воєнна безпека, глобальна фінансова безпека та з’ясовано, що кожна безпека в 
зазначених галузях взаємопов’язані та взаємовпливають на безпекові заходи в інших галузях. 
Так, екологічна безпека впливає також на економічну та продовольчу безпеку, воєнна безпе-
ка, яка передбачає запобігання та мінімізації воєнних конфліктів у світі, впливає не лише на 
економічну безпеку, а й екологічну та продовольчу та ін. Стрімкий розвиток комунікаційних 
технологій призвів до виникнення низки нових загроз світовому і національному розвитку. 
Водночас, соціальна безпека держави – це гарантія захищеності громадян від впливу зов-
нішніх та внутрішніх загроз. Існування сучасних глобальних екологічних викликів людству 
зумовило необхідність забезпечення глобальної екологічної безпеки як регіональної, і міжна-
родної, що є важливою складовою світової політики. Енергетична криза може загрожувати 
не лише окремій країні чи континенту, а й усієї цивілізації загалом. Тому проблеми глобальної 
енергетичної безпеки набувають все більшої актуальності та широко обговорюються на 
міжнародних самітах найвищого рівня. Глобальна продовольча проблема знаходить вираз у 
формі дефіциту продуктів харчування, що ґрунтується на несприятливих природно-кліма-
тичних умовах, недостатній розвиток продуктивних сил, військових конфліктах, економіч-
них кризах. Фінансова безпека формує основи для забезпечення глобальної безпеки, оскільки 
співробітництво держав на регіональному та глобальному рівнях відбувається за самими 
різними напрямами, серед яких одним із найважливіших є торговельно-економічна співпра-
ця, що включає питання фінансово-економічної взаємодії та участі національних систем у 
міждержавних фінансових системах регіонального та глобального рівнів. Повномасштабне 
вторгнення росії на територію України продемонструвало, що світу слід мати дієві заходи, 
спрямовані на запобігання та відсіч військової агресії, мати інноваційну зброю, достатню 
кількість професійних військовослужбовців. Тобто формувати дієві механізми та інстру-
менти формування воєнної безпеки.

Ключові слова: глобальна безпека у публічному управлінні, глобальна екологічна безпе-
ка, глобальна економічна безпека, глобальна соціальна безпека, глобальна продовольча без-
пека, глобальна енергетична безпека, глобальна інформаційна безпека, глобальна воєнна 
безпека, глобальна фінансова безпека.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ  
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ  

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Постановка проблеми. Глобальні виклики 
та небезпеки, війна в Україні, зміна пріоритети 
розвитку країн, проблема продовольчої та еко-
логічної кризи актуалізують питання системно-
го аналізу механізмів забезпечення глобаль-
ної безпеки. 

Донедавна глобальна безпека розглядала-
ся як явище, що пов’язане з чинником військо-
вої могутності. Цей фактор характеризувався 
застосуванням військової сили або загрозою її 
застосування з метою усунення ймовірної агре-
сії з боку держави чи груп держав, створення 
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військових союзів та у ряді випадків переслі-
дування своїх особистих інтересів. Поступово 
фактор військової могутності збагатив диплома-
тичні та інші політичні та державно-управлінські 
інструменти, які використовувалися для обме-
ження масштабів військового протистояння, 
швидкого озброєння та можливості виникнення 
збройних конфліктів. Таким чином, інструмен-
тами глобальної безпеки є, насамперед, дипло-
матія, створення міжнародних союзів та міжна-
родного співробітництва задля забезпечення 
безпекового існування людства. 

Водночас, глобальна безпека не зводиться 
лише до воєнної безпеки – це й екологічна, еконо-
мічна, продовольча, енергетична безпеки. Тому 
стоїть проблема обґрунтування нового концеп-
ту глобальної безпеки, визначення пріоритетів 
глобальної безпеки та формування прогнозних 
показників забезпечення глобальної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми глобальної безпеки, екологічної 
безпеки у світі, глобальної соціальної безпеки, 
глобальної продовольчої безпеки, енергетичної 
безпеки, інформаційної безпеки тощо аналізу-
ють наступні науковці: В. Ананьїн, О. Білорус, 
А. Боднар, А. Бохан, С. Галака, О. Головань, 
В. Грубов, Р. Кривонос, Д. Лук’яненко, М. Митро-
фанов, І. Мінгазутдінов, В. Михайлюк, І. Погор-
ська, В. Савич, О.Турченко та ін. Водночас, 
системно проблеми забезпечення глобальної 
безпеки через аналіз основних складових цієї 
безпеки в науковій літературі не аналізується.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є системний 
аналіз сучасних проблем забезпечення глобаль-
ної безпеки в системі публічного управління.

Виклад матеріалу. Одним із основних про-
цесів сучасної світової політики та міжнародних 
відносин є глобалізація. Для нього характерно 
поглиблення взаємної залежності від політич-
ної, економічної, ідеологічної та інших галузей. 
У зв’язку з цим відбувається процес трансфор-
мації світу у єдину структуру. Вплив глобальних 
інтересів зростає порівняно з національними 
інтересами, поглиблюється взаємозв’язок між 
внутрішніми та зовнішніми аспектами безпеки. 

Існує багато наукових досліджень окремих 
аспектів глобальної безпеки, зокрема: гло-
бальна екологічна безпека, глобальна соці-
альна безпека, глобальна продовольча безпе-
ка, глобальна енергетична безпека, глобальна 
інформаційна безпека, глобальна воєнна без-
пека, глобальна фінансова безпека тощо та їх  

взаємозв’язки з національними безпеками  
світових країн.

Первинною є саме інформаційна загроза. 
І якщо говорити про інформаційну безпеку як 
про властивість мінімізувати загрози для певних 
об’єктів і суб’єктів інформаційної діяльності, то 
це дає можливість розглядати не загальноме-
тодичні питання інформаційної безпеки, а різні 
рівні інформаційної взаємодії, інформаційних 
відносин, виділити методологічні та теоретичні 
проблеми забезпечення інформаційної безпе-
ки, які необхідно вирішити. А тоді вже визначати 
засоби, методи протидії інформаційним загро-
зам, закладати ці методи у відповідні інфор-
маційні системи для адекватного реагування 
на загрози [1].

Міжнародне співробітництво у сфері інфор-
маційної безпеки потребує вироблення міжна-
родних стратегій з проблем глобальних війн 
«четвертого покоління» (4GW), вимагає пошуку 
спільних рішень щодо протидії сучасним інфор-
маційним та кіберзагрозам, інформаційному 
тероризму та кіберзлочинності. З огляду на 
визнання ключовою проблемою забезпечення 
інформаційної безпеки у глобальному вимірі від-
бувається модернізація політики міжнародних 
урядових і неурядових організацій, які відігра-
ють пріоритетну роль у міждержавній взаємодії, 
оскільки сучасна міжнародна система форму-
ється під впливом таких чинників, як конкуренція 
за лідерство у глобальному управлінні, діджи-
талізація економіки та врегулювання сучасних 
гібридних конфліктів з використанням іннова-
ційних технологій і деструктивних впливів [2].

Стрімкий розвиток комунікаційних технологій 
призвів до виникнення низки нових загроз світо-
вому і національному розвитку. Серед них осо-
бливе значення набуває інформаційна безпека 
суспільства, держави, особистості. Це пов’я-
зано з процесом формування інформаційного 
суспільства, характеристикою якого є всепро-
никна у всі його сторони життєдіяльності інфор-
мація. Сучасні технології вже не обмежуються 
рамками однієї країни, а мають загальносвіто-
ве значення. В умовах тотальної інформатиза-
ції суспільства значну роль відіграють питання 
інформаційної безпеки [3, с. 194].

Таким чином, глобальна інформаційна без-
пека є важливою для забезпечення глобальної 
безпеки і повинна вирішуватися в межах регіо-
нального та світового масштабів. 

Наступною складовою глобальної безпеки 
є глобальна соціальна безпека. 
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Соціальна безпека держави – це гарантія 
захищеності громадян від впливу зовнішніх 
та внутрішніх загроз. Такі зовнішні проблеми, 
як розповсюдження ядерних технологій, теро-
ризм, нелегальна торгівля зброєю, питання еко-
логії, неконтрольована міграція, демографічний 
вибух, етнічна ворожнеча, потребують не про-
сто багатосторонніх, а загальносвітових масш-
табів вирішення, толерантності в міжнаціональ-
них відносинах, об’єднання зусиль міжнародної 
спільноти, співпраці [4, с. 164].

Глобалізація має вплив на соціальну безпе-
ку населення. А саме, глобалізація є внутріш-
ньо суперечливим процесом, оскільки, з одного 
боку, вона відкриває нові можливості для полі-
тичного та державно-управлінського дискурсу, 
а з другого – загострює існуючі або породжує 
нові проблеми, які фактично є формами заго-
стрення проблем, породжених попередніми 
етапами світового розвитку, що свого часу не 
знайшли належного вирішення у світовій дер-
жавноуправлінські практиці. За сприяння глоба-
лізації змінюються структури, напрями розвитку 
соціальних політик держав. Соціальна політика 
стає сполучною ланкою між якістю життя та соці-
альною безпекою. Одна з основних цілей гло-
балізації – підвищення якості життя має розгля-
датись як найважливіший пріоритет розвитку 
сучасної цивілізації, як загальнолюдська ідея, 
здатна вплинути на весь хід розвитку світу [5].

Водночас, соціальна безпека окремої країни 
не може розглядатися без впливу важливих зов-
нішніх глобалізаційних факторів та змін, і тому 
доцільно в межах забезпечення соціальної без-
пеки країни аналізувати також глобальну соці-
альну безпеку, які основу формування добробу-
ту населення у світі з урахуванням світових змін 
та небезпек.

Наступним елементом, який впливає на 
механізми формування глобальної безпеки 
є глобальна екологічна безпека. 

Врятувати людство від глобальних еколо-
гічних загроз є можливим за умов консолідації 
зусиль у напрямку формування міжнародної 
екологічної безпеки та спрямування світової 
економічної спільноти до нових вимірів благо-
получчя та добробуту, які зорієнтовані на заса-
ди стійкого, збалансованого та безпечного роз-
витку сучасних і прийдешніх поколінь [6].

Для запобігання глобальній екологічній ката-
строфі необхідно, в першу чергу, бездоганно 
забезпечувати екологічну безпеку у всіх сферах 
діяльності суспільства. Тому головне завдання 

у забезпеченні глобальної екологічної безпеки 
полягає у необхідності створити фундамен-
тальну теорію стійкості біосфери та суворо 
дотримуватися встановлених вимог до повсяк-
денної господарської діяльності. 

Існування сучасних глобальних екологічних 
викликів людству зумовило необхідність забез-
печення глобальної екологічної безпеки як регі-
ональної, і міжнародної, що є важливою скла-
довою світової політики. 

Сучасні глобалізаційні процеси, до яких ми 
відносимо сучасні глобальні екологічні виклики 
людству, викликають екологічну нестабільність 
та підривають екологічну безпеку планети. 

Для реалізації глобальної екологічної функ-
ції держави з урахуванням протидії сучасним 
глобальним екологічним викликам людству 
особливе значення має концепція глобальної 
екологічної безпеки, яку можна визначити як 
систему взаємовідносин держав, які забезпе-
чують збереження, раціональне використання 
та відтворення екологічних компонентів плане-
ти та підтримання рівноваги між ними.

Основною ідеєю для розвитку світової спіль-
ноти є забезпечення такого науково обґрунтова-
ного використання природних ресурсів з метою 
задоволення матеріальних та інших інтересів 
людини, за якої будуть забезпечені необхідні 
для неї життя та здоров’я якості навколишнього 
середовища та сталого розвитку біосфери.

З метою збереження екологічної рівноваги 
у неблагополучних з погляду навколишнього 
середовища регіонах, а також для забезпечен-
ня природного розвитку екологічних систем, 
збереження та відновлення унікальних природ-
них комплексів необхідно здійснити комплекс 
заходів, спрямованих на стабілізацію екологіч-
ної обстановки, усунення кризової екологічної 
ситуації в деяких промислових центрах та вели-
ких містах, ліквідацію наслідків радіоактивного 
забруднення територій, збереження природно-
го комплексу басейнів озер та річок тощо.

Усі держави самостійно та співпрацюючи 
одна з одною повинні докладати зусиль до усу-
нення (попередження) сучасних глобальних 
екологічних викликів людству.

Важливою проблемою у формуванні енерге-
тична безпеки є забезпечення глобальної енер-
гетичної безпеки. 

Енергетична криза може загрожувати не 
лише окремій країні чи континенту, а й усієї 
цивілізації загалом. Тому проблеми глобаль-
ної енергетичної безпеки набувають все біль-
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шої актуальності та широко обговорюються 
на міжнародних самітах найвищого рівня. На 
думку експертів Міжнародного енергетичного 
агентства, глобальна енергетична безпека – це 
комплексна концепція, метою якої є захист спо-
живачів від перебоїв у постачаннях, спричине-
них надзвичайними обставинами, тероризмом 
чи недостатнім інвестуванням в інфраструктуру 
енергетичних ринків. Найбільша увага останнім 
часом приділяється таким ключовим питанням, 
як міжнародне співробітництво, оптимальна 
організація ринків та уніфікація умов доступу 
споживачів до світових енергетичних ресурсів.

Проблема енергетичної безпеки набула осо-
бливої гостроти у зв’язку з процесами глобалі-
зації світової економіки, негативними впливами 
систем енергетики на навколишнє середовище, 
а також виснаженням традиційних енергоресур-
сів планети. Всі ці фактори становлять загрозу 
сталому розвитку цивілізації. В арсеналі енер-
гетики є великий набір первинних природних 
джерел енергії.

У найближчому майбутньому попит на енер-
гоносії, як і ступінь взаємозалежності між кра-
їнами-виробниками, транзитними країнами/
логістичними компаніями та державами-спожи-
вачами зростатимуть. Неможливо забезпечити 
надійну енергетичну безпеку, особливо майбут-
ніх поколінь без глобального партнерства, робо-
ти по загальним, однаковим для всіх правилам, 
конструктивного діалогу учасників ринку з ура-
хуванням взаємних інтересів. Якщо цього не 
вдається досягти, відбувається зіткнення інте-
ресів, загострення економічної боротьби з усіма 
негативними наслідками, що звідси випливають.

Для запобігання «енергетичним» конфлік-
там та забезпечення енергобезпеки світової 
спільноти в інтересах сьогодення та майбутніх 
поколінь неминучий перехід від енергетичної 
незалежності країн до енергетичної взаємоза-
лежності та співпраці.

Сьогодні ми стикаємося з новими глобальни-
ми викликами і загрозами. Частково вони були 
цілком передбачуваними, але багато в чому 
несподіваними, зокрема за широтою охоплен-
ня: з ними стикаються і розвинені економіки, 
і економіки, що розвиваються; країни з різною 
соціальною структурою, різним політичним 
устроєм, ресурсним енергетичним потенціа-
лом. Швидкість та масштаби загальних світових 
трендів несуть у собі як величезні можливості, 
так і пов’язані з цим ризики; у тому числі необ-
хідність постійної модернізації інфраструктури, 

включаючи енергетичну, яка вимагатиме значних 
інвестицій у майбутньому. Глобальні зміни тра-
диційних ринків та поява нових, перш за все, 
йдеться про структуру енергетичного ринку, доз-
воляють підвищувати частки енергетично ефек-
тивних та екологічно сучасних джерел енергії.

Ще однією проблемою глобальної безпеки 
є забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Глобальна продовольча проблема знахо-
дить вираз у формі дефіциту продуктів хар-
чування, що ґрунтується на несприятливих 
природно-кліматичних умовах, недостатній роз-
виток продуктивних сил, військових конфліктах, 
економічних кризах. 

Продовольчі системи та глобальна продо-
вольча безпека переживають нині критичний 
момент. Поєднання впливу глобальної пандемії, 
тиску кліматичної кризи, високих цін на енер-
гоносії та добрива, а також збройні конфлік-
ти, включаючи жорстоку агресивну війну росії 
проти України, порушили виробничі та поста-
чальні ланцюги й різко посилили глобальну 
продовольчу безпеку, особливо для найбільш 
вразливих верств населення. Серед регіонів 
і країн, які найбільше страждають від змін клі-
мату та браку продуктів харчування він назвав 
Північно-Східну Африку, Пакистан, Сомалі [7].

Продовольча проблема вже давно є світо-
вою, а не лише проблемою якоїсь конкретної 
держави. Багато наукових праць містять інфор-
мацію про зв’язок глобальної продовольчої 
безпеки з національною безпекою на підставі 
зв’язку соціальної та економічної безпеки, що 
є ключовими елементами національної безпеки 
держави. Слід зазначити, що продовольчу без-
пеку як окрему категорію виділяють та харак-
теризують ряд індикаторів, які носять соціаль-
но-економічний характер та значення.

Абсолютна продовольча безпека визнача-
ється як виробництво продовольства в одній 
країні на рівні, що дорівнює або навіть переви-
щує внутрішній попит і інколи можна вважати, 
що воно досягає концепції повної самоокуп-
ності. Показники відносної продовольчої без-
пеки стосуються спроможності держави виро-
бляти та постачати те, що потрібно населенню 
у вигляді продуктів харчування повністю або 
частково. З цього ми робимо висновок, що кон-
цепція продовольчої безпеки стосується необ-
хідності забезпечення населення необхідними 
продуктами харчування, яке може залежати від 
співпраці з іншими країнами або лише від само-
забезпечення. Пандемія, спричинена Covid-19, 
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і війна розірвали багато ланцюжків світової сис-
теми продовольчої безпеки, а отже відбулися 
суттєві перебої у безперервному забезпеченні 
споживачів продуктами харчування за розумни-
ми цінами [8]. 

Таким чином, глобальна продовольча без-
пека вважається однією з найсерйозніших 
проблем, що хвилюють світову цивілізацію 
та країни світу в умовах зростання сучасних 
глобальних загроз. Одне з важливих завдань, 
які стоять перед країнами світу – це стійке 
і стабільне вирішення продовольчої пробле-
ми населення, що постійно зростає та значне 
збільшення продовольчої доступності в довго-
строковій перспективі. Поєднання зусиль щодо 
забезпечення глобальної продовольчої безпе-
ки, оптимізація діяльності міжнародних органі-
зацій у цьому напрямку, моделювання найбільш 
ефективних способів та механізмів використан-
ня існуючих продовольчих ресурсів вважаються 
одними з пріоритетних напрямів діяльності.

Забезпечення продовольчої безпеки на гло-
бальному рівні, досягнення основних цілей 
у сфері розвитку та наявності продовольства, 
послідовної систематизації доступності про-
довольства, збільшення активності країн сві-
ту в цих процесах, розширення виробництва 
важливих продуктів харчування та харчових 
продуктів та зміцнення переробної промисло-
вості є важливими умовами розвитку цієї сфе-
ри. Велике значення мають соціальні аспекти 
продовольчої безпеки, важливість наявності 
продовольства у формуванні середнього кла-
су, вирішення проблем безробіття та бідності, 
покращення режимів харчування та ліквідація 
соціальної нерівності у контексті реалій про-
довольчої доступності. При забезпеченні про-
довольчої безпеки повинні ретельно контро-
люватись та враховуватись сучасні технології, 
пріоритети зміцнення співробітництва країн 
у контексті зміни клімату, а також адекватні під-
ходи до ефективного використання земельних, 
водних та інших ресурсів. Слід приділити осо-
бливу увагу ролі урбанізації у політиці продо-
вольчої доступності, а також необхідно розгля-
нути прийняття адекватних заходів у цій сфері. 

Наступна проблема забезпечення глобаль-
ної безпеки є глобальна фінансова безпека.

Фінансова безпека – формує основи для 
забезпечення глобальної безпеки, оскіль-
ки співробітництво держав на регіональному 
та глобальному рівнях відбувається за самими 
різними напрямами, серед яких одним із най-

важливіших є торговельно-економічна співпра-
ця, що включає питання фінансово-економічної 
взаємодії та участі національних систем у між-
державних фінансових системах регіонального 
та глобального рівнів.

У сучасних умовах прискорення інтеграцій-
них процесів, стрімкого розвитку міжнародних 
відносин та глобалізації фінансових ринків міс-
це кожної країни у світовій економічній системі 
визначається рівнем її економічної та фінансо-
вої безпеки, тобто економічною самостійністю 
та фінансовою незалежністю країни, її спро-
можністю протистояти впливу дестабілізуючих 
чинників [9].

Системи фінансової безпеки між держава-
ми можуть бути співвіднесені як частина і ціле 
з питаннями концепції міжнародної економічної 
безпеки, що включає встановлені правила і про-
цеси, які дозволяють всім ринкам (при належній 
якості національного регулювання) показувати 
динамічне сукупне зростання без шкоди будь-
яким окремим членам міжнародного співтова-
риства (загальна мета – досягнення спільного 
пропорційного блага).

Основними завданнями глобальної фінансо-
вої безпеки можна визначити наступні: забезпе-
чення стабільності та стійкості глобальної сис-
теми фінансових взаємин держав, міжнародних 
фінансових інститутів та інших суб’єктів госпо-
дарської діяльності; забезпечення узгоджено-
сті економічної політики кожної держави для 
досягнення найбільшого сукупного ефекту; 
створення механізму запобігання та нейтралі-
зації можливих системних шокових та кризо-
вих явищ; формування форсайт досліджень 
проблем забезпечення глобальної фінансової 
безпеки; формування міжнародних норматив-
но-правових актів із забезпечення глобальної 
фінансової безпеки.

Ще одним елементом, який впливає на меха-
нізми формування глобальної безпеки, є гло-
бальна воєнна безпека. 

Повномасштабне вторгнення росії на тери-
торію України продемонструвало, що світу слід 
мати дієві заходи, спрямовані на запобігання 
та відсіч військової агресії, мати інноваційну 
зброю, достатню кількість професійних військо-
вослужбовців. Тобто виникла потреба у форму-
ванні дієвих механізмів та інструментів форму-
вання воєнної безпеки.

На глобальному рівні основними аспектами 
воєнної безпеки є руйнування створеної після 
Другої світової війни системи міжнародної без-
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пеки, підвищення рівня невизначеності і непе-
редбачуваності безпекового середовища, яке 
характеризується: посиленням боротьби за 
ресурси та міждержавної конкуренції із застосу-
ванням політико-дипломатичних, економічних, 
інформаційних, воєнних і гібридних інструмен-
тів, зокрема економічних важелів впливу, при-
ватних військових компаній, регулярних військ 
без знаків розрізнення; загостренням конфліктів, 
спричинених етнічними, релігійними, міграцій-
ними, економічними та іншими чинниками; кон-
куренцією держав у сфері космічних, квантових, 
інформаційних, кібернетичних, гіперзвукових, 
біологічних, нано- та інших технологій, розро-
бленням на їх основі систем озброєнь з вико-
ристанням нових фізичних принципів, робото-
техніки та новітніх матеріалів, мілітаризацією 
навколоземного космічного простору; загроза-
ми виникнення надзвичайних ситуацій, зокре-
ма спричинених епідеміями; поширенням між-
народного тероризму та злочинності, загрозою 
розповсюдження зброї масового ураження [10].

Таким чином, глобальна воєнна безпека 
є основою забезпечення глобальної безпеки 
у світі та національних безпек держав.

Важливим елементом глобальної безпеки 
є глобальна економічна безпека. 

Розвиток глобалізації призводить до таких 
економічних явищ, як проникність міждержав-
них кордонів для вільного руху фінансових 
потоків, переміщення товарів, послуг, техноло-
гій, робочої сили, тобто до поширення правових 
режимів найбільшого сприяння та національно-
го режиму у згаданих сферах. Держави з ринко-
вою економікою зближуються за рівнем цін на 
товари, прибутковості підприємств та зарплат, 
зростає число та розмір злиттів компаній усе-
редині держав та на міжнародному рівні. Від-
бувається приватно-універсалізація ринкових 
відносин через утвердження єдиних економіч-
них принципів, звичаїв та правових норм для 
суб’єктів міжнародних економічних відносин, а 
в результаті – посилення взаємозв’язку та взає-
мозалежності національних ринків держав.

Водночас, виникають ризики, як для окремих 
країн, так і для світу в цілому.

Глобальна економічна безпека – це сукуп-
ність 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 умо-
ви збереження світу для майбутніх поколінь [11].

Висновки. На сьогодні існує проблема 
виокремлення та аналізу сучасних глобалізаці-
йних загроз, особливо тих загроз, які виникають 
внаслідок воєнних дій в Україні, які такі загрози 
впливаю на національні безпеки інших держав.

З’ясовано, що на глобальну безпеку впли-
вають її елементи, зокрема: глобальна еколо-
гічна безпека, глобальна соціальна безпека, 
глобальна продовольча безпека, глобальна 
енергетична безпека, глобальна інформаційна 
безпека, глобальна воєнна безпека, глобальна 
економічна безпека, глобальна фінансова без-
пека тощо та їх взаємозв’язки з національними 
безпеками світових країн. Тому потрібно вра-
ховувати зазначені елементи при формуванні 
глобальної безпеки, оскільки вони взаємовпли-
вають та взаємозалежні. Так, екологічна безпе-
ка впливає також на економічну та продоволь-
чу безпеку, воєнна безпека, яка передбачає 
запобігання та мінімізації воєнних конфліктів 
у світі, впливає не лише на економічну безпеку, 
а й екологічну та продовольчу та ін. Енергетич-
на безпека впливає на економіку багатьох кра-
їн і несе в собі загрози не лише економічного, 
а й екологічного характеру.
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Zahola T. M. Modern problems of ensuring global security in the system of public 
administration 

The research singles out the components of global security, in particular: global environmental 
security, global economic security, global social security, global food security, global energy security, 
global information security, global military security, global financial security, and found out that each 
security in in the specified industries are interconnected and mutually influence security measures 
in other industries. Environmental security also affects economic and food security, military security, 
which involves the prevention and minimization of military conflicts in the world, affects not only eco-
nomic security, but also ecological and food security, etc. The rapid development of communication 
technologies has led to the emergence of a number of new threats to world and national develop-
ment. Social security of the state is a guarantee of protection of citizens against the influence of 
external and internal threats. The existence of modern global environmental challenges to mankind 
has made it necessary to ensure global environmental security, both regionally and internationally, 
which is an important component of world politics. An energy crisis can threaten not only a single 
country or continent, but also the entire civilization in general. Therefore, the problems of global 
energy security are becoming more and more relevant and are widely discussed at international 
summits of the highest level. The global food problem is expressed in the form of food shortages, 
which is based on unfavorable natural and climatic conditions, insufficient development of productive 
forces, military conflicts, and economic crises. Financial security forms the basis for ensuring global 
security, since the cooperation of states at the regional and global levels takes place in very differ-
ent directions, among which one of the most important is trade and economic cooperation, which 
includes the issue of financial and economic interaction and the participation of national systems 
in interstate financial systems of the regional and global levels. The full-scale invasion of Russia 
on the territory of Ukraine demonstrated that the world should have effective measures aimed at 
preventing and repelling military aggression, have innovative weapons, and a sufficient number of 
professional military personnel. State authorities should form effective mechanisms and tools for the 
formation of military security.

Key words: global security in public administration, global environmental security, global eco-
nomic security, global social security, global food security, global energy security, global information 
security, global military security, global financial security.


