
Гуль бар шин Че пур ко
Ґло бальні ри зи ки та їхні сис темні наслідки

DOI 10.15407/sociology2020.03.080
УДК 316.722

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО,
äîê òîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ñòàð øèé íà óêî âèé ñï³âðîá³òíèê, çàâ³äó âà÷ êà
â³ää³ëó ñîö³àëü íèõ åê ñïåð òèç ²íñòè òó òó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ (01021, Êè¿â, âóë.
Øîâ êî âè÷ íà, 12)

GULBARSHYN CHEPURKO,
Doctor of Sciences in Sociology, Head of the Department of Social Expertise,
Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine (12 Shovko -
vychna St., Kyiv, 01021)

gichepurko@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

Ґло бальні ри зи ки та їхні сис темні наслідки1

Взаємо за лежність країн світу про яв ляється у гли бині впли ву окре мих
подій або явищ на лю дство в цілому — не за леж но від дер жав но го устрою,
етнічної або рас ової на леж ності, вірос повідан ня тощо. Та ки ми подіями та
яви ща ми мо жуть бути: стихійні лиха, ха керські ата ки, без робіття, старіння
на се лен ня і т.ін. У цьо му кон тексті вель ми ак ту аль ним є досліджен ня фе но -
ме ну ґло баль них ри зиків та їхніх по тенційних сис тем них наслідків.

Досліджен ню пи тань ґло баль них ри зиків приділя ють до сить ба га то ува -
ги в су часній науці. На фун да мен таль но му рівні та на рівні прак тич ної
реалізації пи тан ня іден тифікації та сис те ма ти зації ґло баль них ри зиків, їх
кількісно го оціню ван ня та управління ними є пред ме том досліджен ня ба -
гать ох наук. Аналізу та ких явищ, як вик ли ки ґло балізо ва но му суспільству,
су перечності та ри зи ки, по в’я зані з особ ли вос тя ми су час но го ета пу його
роз вит ку, при свя чені ро бо ти провідних на уковців [Бек, s.a.; Бек, 2000; Ел -
ліотт, 2002; Лукь я нен ко, 2013; Пер роу, 2011; Тойнбі, 2006; та ін.]. Вив чен ню
ґло баль них тен денцій при свя чені праці ше ре гу вітчиз ня них ав торів —
Н.В. Бєліко вої, М.О. Ки зи ма, В.В. Кулішова, А.В. Ли нен ко, В.В. Пет ру ше в -
ської, Л.О. Пет ко вої та ба гать ох інших [Бєлікова, 2012; Ки зим, Про но за,
Бєлікова, 2010; Кулішов, 2013; Ли нен ко, Гер це нок, 2012; Пет ру ше вська,
2014; Пет ра ко ва, 2013]. Однак де далі мас штабнішого ха рак те ру за останні
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роки на бу ває про бле ма впли ву ґло баль них ри зиків на життєдіяльність різ -
них країн, що зу мов лює не обхідність досліджен ня ґло баль них тен денцій як
дже ре ла дес трук тив них чинників.

У ри зи ко логії роз роб ле но ба га ток ри терійну кла сифікацію ри зиків, яка
дає змо гу іден тифіку ва ти їх, ви я вив ши ри зи ко по род жу вальні фак то ри та
взаємоз в’я зок між ними [Ко ло ми ец, 2014]. Це ство рює мож ли вості для
ефек тив но го за сто су ван ня відповідних ме тодів та при й омів управління ри -
зи ка ми. За леж но від рівня за галь ності кри теріїв і / або ха рак те рис тик ри зи -
ку кла сифікації ри зиків поділя ють на за галь ну кла сифікацію та спе цифічні
кла сифікації ри зи ку. Кри теріями для за галь ної кла сифікації ри зиків є на й -
за гальніші, влас тиві всім різно ви дам ри зиків ха рак те рис ти ки. В рам ках за -
галь ної кла сифікації кри теріями мо жуть бути: дже ре ла, чин ни ки (се ре до -
ви ще ви ник нен ня) або при чи ни (при ро да) не без пе ки / збитків; об’єкти,
ураз ливі до не без пе ки; мас шта би / рівні не без пе ки / наслідків; за лежність
від ча со во го чин ни ка; ти повість або реґулярність реалізації ри зи ку; на -
слідки реалізації ри зи ку; взаємодія з інши ми ри зи ка ми; ве ли чи на / мас штаб 
ри зи ку; мож ливість сво бо ди ви бо ру за умов ри зи ку; вимірю ваність та про -
гно зо ваність ри зи ку [Клас си фи ка ция рисков, s.a.].

Аналізу ю чи ви ник нен ня ри зи ко по род жу валь них чин ників, а та кож ви -
хо дя чи з та ких кри теріїв, як мас шта би, рівень не без пе ки, наслідки та  гео -
графічне охоп лен ня, ри зи ки кла сифіку ють як:

— ґло бальні ри зи ки, що ви ни ка ють під впли вом фак торів ме гарівня, зок -
ре ма не пе ред ба чу ва них змін світо во го гос по да рсько го се ре до ви ща;

— реґіональні ри зи ки, зу мов лені не виз на че нос тя ми у функціону ванні
гру пи країн, реґіону;

— ри зи ки мак рорівня, які про ду ку ють ся відповідни ми фак то ра ми;
— га лу зеві ри зи ки, які виз на ча ють ся фак то ра ми ме зорівня й відно сять ся

до пев но го виду діяль ності.
У цій статті ми зу пи ни мо ся на ґло баль них ри зи ках. Ґло бальні ри зи ки —

це ймовірні події та об ста ви ни, які мо жуть за вда ти серй оз ної шко ди од но -
час но кільком краї нам або га лу зям світо вої еко номіки. Однією з клю чо вих
ха рак те рис тик ґло баль них ри зиків є їхній по тенційно сис тем ний ха рак -
тер — вони здатні впли ва ти на всю сис те му, а не тільки на окремі її час ти ни
та ком по нен ти. Ґло баль ним ри зи кам мож на ефек тив но про тис то я ти лише
за умо ви, якщо є за галь не ро зуміння важ ли вості їх і взаємоз в’яз ку між со -
бою, а та кож го товність бра ти участь в ба га тос то рон ньо му діалозі та за хо дах
з уреґулю ван ня про блем [Ко ло ми ец, 2014].

Ме то до логія аналізу ґло баль них ри зиків по бу до ва на на підставі  екс -
перт них інтер в’ю та ек спер тно го ан ке ту ван ня, які роз роб ля ють ся дослідни -
ка ми Всесвітньо го еко номічно го фо ру му (ВЕФ) (WEF — World Economic
Forum) у Да восі. На підставі ма сив ної вибірки від 700 до 1000 ек спертів у
різних ца ри нах знан ня дослідни ки ВЕФ про во дять аналіз ре зуль татів і
опри люд ню ють їх у щорічних до повідях “Ґло бальні ри зи ки” (Global Risks
Report) по чи на ю чи з 2006 року. Особ ливість цих звітів по ля гає в тому, що в
них роз гля да ють ся ри зи ки, які є ґло баль ни ми за своїм ха рак те ром і впли -
вом. Ґло бальні ри зи ки роз гля да ють ся під ку том зору ймовірності та на -
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слідків не спри ят ли вих подій, здат них за вда ти шко ди або збитків у ґло баль -
них мас шта бах.

Кри теріями виз на чен ня ґло баль них ри зиків є:
1) Ґло баль ний мас штаб (global scope). Ри зик має вирізня ти ся по тен -

ціалом впли ву (пер вин но го і вто рин но го) як мінімум у трьох різних
реґіонах та на двох різних кон ти нен тах. Нез ва жа ю чи на те, що такі
ри зи ки мо жуть мати реґіональ ний ха рак тер, їхній по тенційний
вплив може відчу ва ти ся у всьо му світі.

2) Міжга лу зе ва ре ле вантність (cross-industry relevance). Це та кий ри -
зик, що сто сується трьох і більше га лу зей (включ но з пер вин ним і
вто рин ним впливами).

3) Не виз на ченість (uncertainty). Йдеть ся про те, що існує не виз на че -
ність щодо того, як ри зик про яв ля ти меть ся впро довж де ся ти років у
поєднанні з не виз на ченістю щодо мас штабів його впли ву (оціню ва -
них щодо ймовірності та серй оз ності).

4) Еко номічний ефект (economic impact). Ри зик може при звес ти до еко -
номічно го збит ку в розмірі  не меш як 10 млрд дол. США і / або може
мати суспільно зна чу щий вплив (public impact) — вик ли ка ти серй оз -
ні людські страж дан ня і спри чи ню ва ти знач ний тиск на вла ду з боку
гро ма дськості, а та кож ґло баль но го рівня політичні ре акції.

5) Мно жинність аґентів ри зи ку (multi-stakeholder agent). Складність ри -
зи ку як з точ ки зору його наслідків, так і з точ ки зору аґентів, що про -
во ку ють його, а та кож взаємоз в’язків з інши ми ри зи ка ми, що ви ма гає
мно жин ності аґентів його по м’як шен ня чи по до лан ня [Не бор ский,
2017].

Ґло бальні ри зи ки по точ но го, 2020 року виз на ча ють ся відповідно до
чин ної кла сифікації за п’ять ма гру па ми: еко номічні, еко логічні, ге о по літич -
ні, соціальні та тех но логічні [Global Risks Report, 2017]. Однак фак тич но в
більшості ви падків вплив окре мих ри зиків тою чи тою мірою зачіпає не одну 
кон крет ну гру пу, а кілька, якщо не всі. Але для відне сен ня кон крет них ри -
зиків до пев ної гру пи слід виз на чи ти на й суттєвіші озна ки для кож ної з них.

Го ловні особ ли вості ґло баль них ри зиків про яв ля ють ся в тому, що:
— сфор му вав ся тренд не ухиль но го зрос тан ня кількості ри зиків, ймо -

вір ності ви ник нен ня і міри їхньо го впли ву;
— зрос тан ня взаємов пли ву і взаємодії ри зиків надає впли ву сис темного

ха рак те ру;
— об ме жу ють ся мож ли вості окре мо взя тої дер жа ви або суб’єкта гос по -

да рю вання са мостійно кон тро лю ва ти ґло бальні ри зи ки та управ ля ти
ними;

— ґло бальні ри зи ки фор му ють ся і аналізу ють ся на ґло баль но му рівні, а
їхні впли ви про яв ля ють ся на рівні кон крет ної еко номіки, при чо му
ступінь впли ву того са мо го ґло баль но го ри зи ку на різні національні
еко номіки різнить ся [Сен ча гов, Со ловь ев, 2015].

Ці особ ли вості ви су ва ють особ ливі ви мо ги до по бу до ви сис тем моніто -
ринґу ри зиків і фор му ван ня бази да них, що да ють змо гу роз роб ля ти ефек -
тивні за хо ди щодо за побіган ня ри зи кам та управління ними.
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Ком плек сний сис тем ний підхід сприяє усу ван ню пев них не доліків,
влас ти вих ме то ди кам ВЕФ, та ких як:

— не одноз начність оцінок ри зиків, по за як ко жен ри зик, відповідно до
ек спер тних ме тодів ВЕФ, одер жує дві оцінки — щодо ймовірності ви -
ник нен ня і сту пе ня впли ву, що спри чи няється до не одноз нач ності
при ран жу ванні ри зиків за сту пе нем їхньої зна чу щості;

— відсутність обліку соціаль но-еко номічних по каз ників оціню ва ної
краї ни та особ ли вос тей її еко номічно го роз вит ку в пе ребігу оціню -
ван ня впли ву ри зи ку на національ ну еко номіку;

— не дос ко налість ме то дик оціню ван ня враз ли вості тої чи тої національ -
ної еко номіки щодо впли ву ри зиків [Сен ча гов, Со ловь ев, 2015].

Для виз на чен ня за ходів про тидії вик ли кам ґло балізації важ ли во дійти
ро зуміння того, що ґло бальні ри зи ки не лише взаємо пов ’я зані, а й ма ють та -
кож влас ти вості сис тем но го впли ву. Не обхідність за сто су ван ня сис тем но го 
підхо ду до їх ро зуміння було дек ла ро ва но ще на прикінці 60-х років ХХ
століття — тоді, коли була за по чат ко ва на діяльність Ри мсько го Клу бу.
Досліджен ня ґло баль них про блем цією міжна род ною не уря до вою орга -
нізацією від са мо го по чат ку ви хо ди ло з уяв лен ня про суспільство та його
довкілля як єдину сис те му. Най важ ливішими ас пек та ми, які підда ють ся
ком плек сно му аналізу, відтоді вва жа ють такі: а) суспільство — при ро да та
б) лю ди на — суспільство [Дей не ка, 2017].

Не обхідність ком плек сно го ба чен ня дії ґло баль них ри зиків виз на че но у
До повіді Ри мсько го Клу бу “2052: A Global Forecast for the Next Forty Years”.
Май бутнє су час но го світу, згідно з цими про гно за ми, по в’я за не з ком плек сом
ґло баль них про блем, пе ре дусім в еко номіці (з уповільнен ням еко но міч но го
зрос тан ня в роз ви не них краї нах, без робіттям, соціаль ни ми конфлікта ми, по -
си лен ням нерівності, не доліками управління еко номікою), що ви раз но про -
яв ля ти меть ся на тлі не менш зна чу щих для суспільства еко логічних про блем
(зміни клімату, екстре маль них по год них явищ тощо) [Randers, 2012].

Над зви чай но важ ли вим є вис но вок, зроб ле ний Міжна род ним еко но -
міч ним фо ру мом (Да вос, 2014) щодо сис тем ності ро зуміння ри зиків. За
виз на чен ням ВЕФ, сис тем ний ри зик є та ким, що за гро жує цілісності світо -
вої еко номічної сис те ми та лю дству в цілому. Сис тем но му ри зи кові влас -
тиві такі озна ки: 1) віднос на мала ва гомість при чин, які вик ли ка ють на -
слідки ґло баль но го мас шта бу; 2) лан цю говість про це су, коли кож на на ступ -
на про бле ма вик ли кає до жит тя под аль шу низ ку неґатив них явищ; 3) ураз -
ливість сис те ми, яка не спро мож на відно ви ти рівно ва гу після кризи.

Досліджен ня ВЕФ щодо ґло баль них ри зиків в ас пекті їх сис тем ності є
дуже важ ли вим. До цьо го сис темність ґло баль них ри зиків (так само як і
вик ликів, про блем і криз) в до ку мен тах міжна род них організацій не роз гля -
да ли, а отже, об го во рен ня цьо го пи тан ня на рівень світо вої спільно ти не ви -
но си ли.

Про те сис тем ний підхід до аналізу вик ликів, су перечнос тей і ри зиків
ґло баль ної еко номіки не обхідно сприй ма ти не тільки як інстру мент уза -
галь нен ня, а й (що на й важ ливіше) як спосіб ви яв лен ня при чин та дже ре ла
їх по ход жен ня — влас не по яс нен ня при ро ди сис тем ної контрпро дук тив -
ності (кри зо ген ності). Підхо ди на уковців щодо цьо го є суттєво розбіжни ми. 
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В підґрунті їх дві при нци по во відмінні тези: 1) сис темність ґло баль них про -
блем виз на ча ють особ ливі умо ви роз вит ку постіндустріаль но го суспіль ст -
ва, які за будь-яких інших умов ви ник ну ти не мо жуть; 2) сис темність ґло -
баль них про блем, ри зиків тощо зу мов ле на об’єктив ни ми про це са ми роз вит -
ку лю дства, за род жується у по пе редніх фор маціях, на су час но му етапі по хо -
дить з гли би ни капіталістич них відно син, на бу ває ви яв лен ня внаслідок са -
мо за пе ре чен ня капіталізму та су перечнос тей, зу мов ле них ево люцією ґло -
баль но го капіталу [Дей не ка, 2017].

Нап рик лад, кон цепція У. Бека “суспільство ри зи ку” ви хо дить з того, що
саме таке суспільство і є за ко номірною постіндустріаль ною фор мацією
[Бек, 2000]. Автор на го ло шує відсутність на ступ ності між індустріаль ним і
постіндустріаль ним суспільства ми, оскільки у пер шо му ви пад ку відбу ва -
ється ви роб ниц тво та роз поділ благ, а в дру го му — ви роб ниц тво та роз поділ
ри зиків. Отже, за логікою У. Бека ви хо дить, що при ро да ри зи ку зовсім інша.
Зва жа ю чи на це озна че ну кон цепцію підда ють істотній кри тиці ба га то су -
час них на уковців (як при клад зга даємо ґрун тов ну пра цю А. Еліота [Elliott,
2002]).

У цьо му пи танні ми по год жуємося з дум кою тих дослідників, які вва жа -
ють, що ри зи ки су час но го пе рехідно го до постіндустріалізму та по ст капіта -
лізму періоду бе руть свій по ча ток від по пе ред ньої доби (епо хи роз ви не них
індустріаль них, капіталістич них відно син із влас ти ви ми їм су перечнос тя -
ми). Справді, по тенційні ме га сис темні не без пе ки, що фор му ють ся нині, де -
терміно вані умо ва ми утво рен ня ри зиків в ца рині про ду ку ван ня ма теріаль -
но го ба га тства, невіддільно не обхідно го для еко номічно го зрос тан ня за доби 
пізньо го капіталізму. Саме праг нен ня не впин но го еко номічно го зрос тан ня
зу мов лює постійне збільшен ня вхідних ре сурсів, інтен сивність їх експлу а -
тації, про во кує хи жаць ке ви ко рис тан ня при род них ре сурсів, стає при чи ною 
ге о політич них конфліктів, по в’я за них із те ри торіаль ни ми до ма ган ня ми,
тощо.

Всесвітній еко номічний фо рум опубліку вав щорічну до повідь [The
glo bal risks report, 2020] про го ловні ри зи ки, з яки ми світ може зіткну ти ся
по точ но го року. Організація виділила п’ять го лов них за гроз. Це — еко -
номіка, що сповільнюється, соціальна на пру женість, зміни клімату, ско ро -
чен ня біорізно маніття, про бле ми з кібер без пе кою та нові труд нощі, з яки -
ми сти кається нині охо ро на здо ров ’я. ВЕФ склав до повідь на підставі опи -
ту вань пред став ників діло вих кіл, урядів, гро ма дя нсько го суспільства та
ек спертів.

На разі у світовій еко номіці зрос тає ри зик стаґнації: на роз ви ток тис не
мікро е ко номічна не стабільність і фіна нсо ва нерівність, вва жає ВЕФ. Низь -
кі тор го вельні бар’єри, под ат ко ва об ачність та ва гомі ґло бальні інвес тиції
раніше роз гля да ли як осно ви еко номічно го зрос тан ня. Те пер вони змен шу -
ють ся че рез “націоналістичні” політики світо вих лідерів. Мож ли вості для
мо не тар них і фіскаль них сти мулів еко номіки зву жу ють ся порівня но з си ту -
ацією док ри зо вих 2007–2008 років, вва жає Всесвітній еко номічний фо рум.
Се ред неґатив них чин ників він відзна чає тор го вельні про тис то ян ня, ско ро -
чен ня інвес тицій, не впев неність бізне су та великі бор ги [The global risks
report, 2020].
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Го лов ни ми ри зи ка ми 2020-го учас ни ки опи ту ван ня ВЕФ на зва ли “еко -
номічні кон фрон тації” та “внутрішню політич ну по ля ри зацію”. Нев до во -
лен ня тим, як уря ди до ла ють еко номічні та соціальні про бле ми, при зве ло
до по ши рен ня про тестів у різних краї нах світу, на прик лад в Чилі, Болівії та
Лівані. Це може по сла би ти рішучість урядів щодо дій у разі еко номічно го
спа ду та усклад ни ти за вдан ня управління дер жа ва ми. Хоча рівень нерів -
ності в цілому по світу ско ро чується, в де я ких краї нах, особ ли во роз ви не -
них, він зрос тає.

Зміна клімату ви я ви ла ся сильнішою і швид шою, ніж ба га то хто очіку вав:
при родні лиха ста ють більш по туж ни ми і час ти ми, кон ста тує до повідь ВЕФ.
Замість под вої ти зу сил ля щодо бо роть би з та нен ням ар ктич них льо дів, дер -
жа ви ви ко рис то ву ють цей реґіон для утвер джен ня своїх ге о політич них пе ре -
ваг. У світі на рос тає хо лод на війна за Арктику, в якій бе руть участь Росія,
США, Ки тай та Нор вегія: краї ни зма га ють ся за ре сур си, зок ре ма риб ні, тор -
гові шля хи та стра тегічну при сутність, ствер джується в до повіді. Ґло баль не
по тепління, виз на чається там же, за гро жує зрос тан ням смер т ності, не ста -
чею їжі та води, соціаль ною та ге о політич ною на пру женістю, по си лен ням
міґрацій і неґатив ни ми впли ва ми на еко номіку [The global risks report, 2020].

Окре мо ВЕФ за зна чає ско ро чен ня різно маніття видів тва рин і рос лин.
Рівень ви ми ран ня за раз в де сят ки, ба й сотні разів ви щий, ніж се редній за
останні 10 млн років, виз нає організація. Це за гро жує світовій сис темі ви -
роб ниц тва про дуктів хар чу ван ня і бізне сові, а та кож може при звес ти до бра -
ку не обхідних для ви роб ниц тва ліків ре чо вин. Крім того, ви ми ран ня видів
при ско рюється че рез зміну клімату. Пов ’я зані з при ро дою ри зи ки не до -
оціню ють ся при ухва ленні рішень у бізнесі, по пе ред жає ВЕФ.

Проґрес у сфері охо ро ни здо ров ’я сповільнюється, вва жає Всесвітній
еко номічний фо рум. Нез ва жа ю чи на успіхи в бо ротьбі з епідеміями та
суттєве фіна нсу ван ня, на разі повністю з ними впо ра ти ся не вдається. До
цьо го при зво дить, зок ре ма, і по ши рен ня відмов від вак ци нації, а та кож
політич на не стабільність в та ких краї нах, як Нігерія, Афганістан і  Паки -
стан. Одно час но відомі ліки втра ча ють ефек тивність: че рез час те вжи ван ня
ан тибіотиків мікро би адап ту ють ся до них, тож опірність організму зни -
жується. Узви чаєні хірургічні опе рації та хво ро би, які за раз лег ко ліку ють -
ся, мо жуть рап том зно ву ста ти не без печ ни ми для жит тя. За оцінка ми ВЕФ,
ослаб лен ня стійкості до мікробів може ви ли ти ся в 10 млн смер тей до 2050
року. Психічні та неінфекційні хво ро би, такі як рак чи про бле ми із сер цем,
за сту па ють місце інфекційним як на й не без печнішим для здо ров ’я.

У числі го лов них за гроз світові ВЕФ та кож на звав кібе ра та ки,  шах -
райство і вик ра дан ня пер со наль них да них. Окре мо в до повіді роз гля ну то
 штучний інте лект як чин ник ри зиків: “Ми, мож ли во, навіть не здатні оціни -
ти по вний по тенціал штуч но го інте лек ту або його ри зи ки. Деякі ри зи ки —
на прик лад, маніпу ляції че рез фейк-ньюс — відомі. Інші ще на ле жить ви я ви -
ти”, — йдеть ся в до повіді. Су часні циф рові тех но логії роз ра хо вані на ви со -
кош видкісну інфрас трук ту ру 5G, тому в де я ких краї нах у 2020 році очіку -
ється дефіцит про пус кної здат ності, пе ре дба ча ють ав то ри до повіді. За їхнi -
ми про гно за ми, до 2040 року ґло баль ний роз рив в інвес тиціях у циф ро ву
інфрас трук ту ру може до сяг ти 1 трлн дол. [The global risks report, 2020].
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Упро довж остан ньо го де ся тиліття на рос та ли за гальні по бо ю ван ня що -
до еко логічних ри зиків. Впер ше за де ся тирічну історію досліджен ня ґло -
баль них ри зиків Всесвітній еко номічний фо рум над ав еко логічним за гро -
зам всі по зиції у п’ятірці найбільших ри зиків за ймовірністю ви ник нен ня і
три по зиції — у п’ятірці найбільших ри зиків за сту пе нем впли ву. Ще два з
чис ла го лов них ри зиків за сту пе нем впли ву по в’я зані із за сто су ван ням зброї 
ма со во го ура жен ня та кри зою во до пос та чан ня.

До ка те горії еко логічних ри зиків, які за й ня ли 5 верхніх рядків у рей -
тинґу за ймовірністю їх ви ник нен ня, на ле жать по в’я зані з:

— по год ни ми ка таклізма ми;
— не е фек тивністю бо роть би зі зміною клімату (включ но зі стри му ван -

ням та адап тацією);
— стихійни ми ли ха ми;
— ско ро чен ням біорізно маніття;
— ан тро по ген ни ми еко логічни ми ка тас тро фа ми.

Таб ли ця 1

Ґло бальні ри зи ки за сту пе нем ймовірності та за сту пе нем впли ву 2020

Ґло бальні ри зи ки за сту пе нем ймовірності Ґло бальні ри зи ки за сту пе нем впли ву

Екстре мальні по годні умо ви
(Еко логічні ри зи ки)

Про вал в бо ротьбі зі зміною клімату
(вклю ча ю чи стри му ван ня і адап тацію)

(Еко логічні ризики)
Про вал в бо ротьбі зі зміною клімату

(вклю ча ю чи стри му ван ня і адап тацію)
(Еко логічні ризики)

По ши рен ня зброї ма со во го зни щен ня
(Ге о політичні ризики)

Стихійні лиха
(Еко логічні ри зи ки)

Ско ро чен ня біорізно маніття
(Еко логічні ри зи ки)

Ско ро чен ня біорізно маніття
(Еко логічні ри зи ки)

Екстре мальні по годні умо ви
(Еко логічні ри зи ки)

Антропогенні еко логічні ка тас тро фи
(Еко логічні ри зи ки)

Кри за во до пос та чан ня
(Соціальні ри зи ки)

Шах ра йство / крадіжка да них
(Тех но логічні ри зи ки)

Руй ну ван ня
інфор маційної інфрас трук ту ри

(Тех но логічні ри зи ки)
Кібе ра та ки

(Тех но логічні ри зи ки)
Стихійні лиха

(Еко логічні ри зи ки)
Кри за во до пос та чан ня

(Соціальні ри зи ки)
Кібе ра та ки

 (Тех но логічні ри зи ки)
Про вал ґло баль но го управління 

(Ге о політичні ри зи ки)
Антропогенні еко логічні ка тас тро фи

 (Еко логічні ри зи ки)
Фіна нсові ри зи ки

(Еко номічні ри зи ки)
Інфекційні за хво рю ван ня

(Соціальні ри зи ки)

Дже ре ло: дані звіту ВЕФ за 2020 рік [The global risks report, 2020]

З трьо ма з них — не е фек тивністю бо роть би зі зміною клімату, ско ро чен -
ням біорізно маніття та по год ни ми ка таклізма ми — та кож по в’я за на п’ятірка
ри зиків з найбільш неґатив ни ми наслідка ми по ряд зі зброєю ма со во го зни -
щен ня і кри за ми во до пос та чан ня (табл. 1). Та кож відзна чається зрос тан ня
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ри зиків стаґнації ґло баль ної еко номіки, в тому числі че рез по си лен ня трен -
дів по ши рен ня націоналістич ної еко номічної політики та внутрішньо по -
літич ної по ля ри зації внаслідок по глиб лен ня та по си лен ня соціаль но-еко -
номічної нерівності та не вдо во лен ня гро ма дян діями урядів з роз в’я зан ня
цієї про бле ми. Крім того, в до повіді за зна че но ри зи ки, по в’я зані з не вип рав -
да ни ми надіями, що їх по кла да ли на нові тех но логії за сто сов но до соціаль -
но-еко номічно го роз вит ку, а та кож невідповідністю чин них сис тем охо ро ни 
здо ров ’я вик ли кам часу.

Все це відбу вається на тлі зміни ба лан су сил і пе ре осмис лен ня дер жа ва -
ми сво го місця в сис темі міжна род них відно син з де далі сильнішим ак цен -
том на од но сто рон ньо му вжи ванні за ходів для за до во лен ня національ них
інте ресів. У зв’яз ку з цим у до повіді містить ся за клик сто сов но не обхіднос -
ты ак ту алізації ба га тос то рон ньо го підхо ду і за лу чен ня всіх зацікав ле них
сторін для як най швид шо го роз роб лен ня за ходів для за побіган ня за зна че -
ним ґло баль ним ри зи кам.

Як вид но з таб лиці, ек спер та ми виділено різні ри зи ки: від екстре маль -
них по год них явищ до фіна нсо вих ри зиків і ри зиків інфекційних за хво рю -
вань. Роз гля не мо док ладніше ґло бальні ри зи ки в кон тексті їхніх наслідків і
по тенційно го впли ву.

Не е фек тивність за ходів з по м’як шення наслідків кліма тич них змін (еко -
логічних ри зиків). Зміна клімату є по тенційно ва го мою за гро зою для світо вої 
еко номіки; внаслідок дії пря мих та не пря мих ри зиків зни жується рівень
ґло баль ної без пе ки, по в’я за ної з про до воль чою без пе кою та дос ту пом до
пит ної води, без пе кою у сфері енер ге ти ки, за хис том жит тя і здо ров ’я лю дей,
стабільним існу ван ням еко сис тем. Так, стар ший міжна род ний кон суль тант
ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Та ма ра Ку -
то но ва ствер джує, що швидкі зміни клімату неґатив но по зна ча ють ся на
лісах Украї ни. При нинішніх тем пах підви щен ня се ред ньорічної тем пе ра ту -
ри змен шу ва ти меть ся ефек тивність опадів. І вже че рез 10 років Украї на
може зіткну ти ся з яви щем по си ле ної по суш ли вості. Це відбу вається вже за -
раз, про що свідчать по жежі. Є за гро за пе ре хо ду лісо сте по вої зони, яка є зо -
ною нестійко го во ло го за без пе чен ня, в сте по ву зону. За га лом 70% те ри торії
Украї ни мо жуть ста ти зо ною не дос тат ньо го во ло го за без пе чен ня в пев ний
період року. По су хи бу дуть спос теріга ти ся і в ра йо нах, для яких вони раніше 
не були ха рак терні [Ма лиц кая, 2018].

По ши рен ня зброї ма со во го зни щен ня (ге о політичні ри зи ки). На явність
ядер них, хімічних, біологічних і радіологічних тех но логій та ма теріалів
при зво дить до ве ли ких міжна род них криз. Рішен ня про бле ми вба ча ють,
пер шою чер гою, в роз роб ленні сис те ми узгод же них і здійсню ва них усією
спільно тою за ходів, що ма ють бути все о сяж ни ми та імпе ра тив ни ми за своїм
ха рак те ром і спря мо ва ни ми на: підви щен ня дієвості на яв них до мов ле нос -
тей у сфері не роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня; роз ши рен ня кола
учас ників цих до мов ле нос тей з особ ли вим на го ло сом на пе ре тво ренні “по -
ро го вих і біля по ро го вих” країн у рівноп рав них суб’єктів ре жи му не роз пов -
сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня; роз роб лен ня ефек тив них за ходів і сти -
мулів, які ма ють зро би ти без глуз дим праг нен ня до во лодіння ЗМЗ. Та кий
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підхід по вною мірою відповідає і інте ре сам без пе ки Украї ни, яку не може не
тур бу ва ти ре альність роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня, особ ли во
по бли зу від її кор донів.

Ско ро чен ня при род но го біорізно маніття (еко логічні ри зи ки). На разі
зрос та ють по бо ю ван ня щодо наслідків зник нен ня біорізно маніття та за гроз
для здо ров ’я тих змін, що відбу ва ють ся в цій ца рині. Зміни в біорізно манітті
впли ва ють на функціону ван ня еко сис тем, а значні руй ну ван ня еко сис тем
мо жуть по зна ча ти ся на про дук тах і по слу гах еко сис тем, не обхідних для
підтри ман ня жит тя. Втра та біорізно маніття озна чає та кож і те, що ми втра -
чаємо ба га то на яв них у при роді хімічних ре чо вин і генів, які ще не відкриті,
але вже над а ли лю дству ве ли чезні пе ре ва ги для його здо ров ’я.

Екстре мальні по годні яви ща (еко логічні ри зи ки). Погіршен ня по год них
умов і по в’я зані з цим стихійні лиха по тенційно ма ють дуже сумні наслідки:
втра та ак тивів, збит ки для інфрас трук ту ри та еко логії, особ ли во в ра йо нах
підви ще ної не без пе ки. У зоні ри зи ку опи няється ри б альство, лісниц тво,
сільське гос по да рство тощо. Зро зуміло, що все це ма ти ме не о бо ротні на -
слід ки для суспільства, такі як кри за про до в ольства та во до пос та чан ня,
соціаль на не стабільність — аж до ло каль них воєн. Чим за гро жує та ко го роду 
ри зик Україні? В цілому се ред ньорічна тем пе ра ту ра на всій пла неті підви -
щується, і перш за все це впли ває на дос туп до води. Ті зміни в Україні, які
вже помітні, — це пе ре си хан ня ве ли кої кількості ма лих річок, а у ве ли ких
річках падіння рівня води, тоб то води стає мен ше. Така по суш ливість — це
найбільш оче вид ний ре зуль тат для Украї ни. Своєю чер гою, це вже дається
взна ки у зрос танні кількості по жеж [Шов кун, 2020].

Кри за во до пос та чан ня (еко логічні ри зи ки). Знач не зни жен ня якості та
кількості прісної води поєднується зі зрос тан ням кон ку ренції се ред ре сур с -
номістких сис тем, та ких як хар чо ва та енер ге тич на про мис ловість. Зрос тан -
ня тем пе ра тур і мінли вий рівень опадів в тропічних реґіонах може при звес -
ти до падіння вро жаїв у краї нах, що роз ви ва ють ся, де вже існу ють про бле ми
щодо про до воль чої без пе ки, по пе ред жає Всесвітня організація охо ро ни здо -
ров ’я. На підставі сьо годнішніх тен денцій кон венція ООН з бо роть би зі
спус те лю ван ням про ро кує, що до 2030 року не ста ча води на по суш ли вих і
напівпо суш ли вих те ри торіях може при звес ти до пе ре се лен ня від 24 до 700
мільйонів осіб. За інфор мацією Інсти ту ту світо вих ре сурсів, крайній де -
фіцит води спос терігається в пев них “га ря чих точ ках”, і бо роть ба за цей ре -
сурс може бути до дат ко вим чин ни ком конфлікту. Це сто сується, зок ре ма,
Ізраї лю, Лівії, Ємену, Афганіста ну, Сирії та Іраку. Ба га то країн, що при й ма -
ють ве ли ку кількість біженців, та кож страж да ють від не стачі води. До їх чис -
ла на ле жать Йор данія і Ту реч чи на. Навіть краї ни, де на разі не спос теріга -
ється підви ще но го по пи ту на водні ре сур си, мо жуть ста ти ураз ли вим че рез
по су хи, вва жа ють ек спер ти. Нап рик лад, Украї на та Мол до ва мо жуть відчу -
ти важкі наслідки в разі за сух [Учоа, 2019].

Руй ну ван ня інфор маційної інфрас трук ту ри (тех но логічні ри зи ки). Слід
кон ста ту ва ти, що суспільна про бле ма ти ка, по в’я за на з інфор ма ти зацією су -
спільства, інфор маційною без пе кою, роз вит ком інфор маційних тех но логій,
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вже не є суто національ ною, вона стає про бле ма ти кою всьо го світо во го спів -
то ва рис тва. Цей факт на кла дає особ ли вий відби ток на об го во рен ня про блем
інфор маційної без пе ки (в ши ро ко му сенсі цьо го сло ва) і від по відаль ності
вче них, інже нерів і політиків за цю без пе ку. Нині стає де далі оче виднішою не -
обхідність роз роб лен ня при нци по во но вих підходів, кон цепцій, мо де лей що -
до за без пе чен ня взаємодії лю ди ни з інфор маційним се ре до ви щем.

Стихійні лиха (еко логічні ри зи ки). Зга дані вище екстре мальні по годні
яви ща —  лише один із серй оз них еко логічних ри зиків. Стихійні лиха у  ви -
гляді ви вер жен ня вул канів, по ве ней, цу намі, ура ганів і шкваль них вітрів, зем -
лет русів, по жеж і т.ін. здатні за вда ти серй оз ної шко ди не тільки еко ло гіч но му
ста нові та біорізно маніттю, але мо жуть вик ли ка ти не зво ротні на слід ки для
еко сис те ми при ро ди, спри чи ни ти кри зи про до в ольства і во до пос та чан ня, по -
ру шен ня звич них умов жит тя і соціаль но-еко номічних від но син.

Кібе ра та ки (тех но логічні ри зи ки). За ма хи на інфор маційну без пе ку
ком п’ю тер них сис тем, що за без пе чу ють функціону ван ня інфрас трук ту ри в
різних сфе рах — ме ди ци ни, освіти, дер жав ної без пе ки, ви роб ниц тва, фіна н -
сів, енер го ме реж тощо, мо жуть при звес ти не тільки до ви ве ден ня з ладу
відповідних сис тем, а й спро во ку ва ти зрос тан ня соціаль ної та політич ної
на пру же ності.

Антропогенні еко логічні ка тас тро фи (еко логічні ри зи ки). Роз ви ток на уки
й технічний проґрес спри чи ню ють ся як до по зи тив них, так і до неґатив них
явищ. З вини лю ди ни з її діяльністю втра чається біорізно маніття, відбу ва -
ють ся ло кальні ка тас тро фи, що ма ють серй озні наслідки. Ядерні аварії, роз -
ли ван ня на фти, ви ки ди хімічних ре чо вин, фаб рич ний смоґ — да ле ко не по -
вний спи сок неґатив них наслідків діяль ності лю ди ни. Це при зво дить до зрос -
тан ня не довіри з боку суспільства до спро мож ності на уки, зок ре ма й вітчиз -
ня ної, роз в’я за ти про бле ми ан тро по ген но го ха рак те ру, а в пев них ви пад ках —
до не без печ них спе ку ляцій з боку релігійних та політич них діячів, а звідси до
про тес тних на строїв, коли саме на уку сприй ма ють як при чи ну тра гедій.

Інфекційні за хво рю ван ня (соціальні ри зи ки). Зрос тан ня пан демій ви ма -
гає міжна род ної ува ги. Че рез ге ог рафічну мобільність на се лен ня інфекційні 
за хво рю ван ня по ши рю ють ся не кон троль о ва но, а їхні наслідки мо жуть ви я -
ви ти ся ка тас трофічни ми для всьо го роду лю дсько го. Ця трагічна за гро за
ста ла для су час ної цивілізації до сить не сподіва ною, оскільки су час на ме ди -
ци на, хоча і пе ре дба ча ла мож ливість ви ник нен ня но вих інфекцій внаслідок
ево люційних про цесів і му тацій мікро ор ганізмів, однак не дос тат ньо адек -
ват но оціню ва ла ступінь по тенційної не без пе ки. Зда ва ло ся, що все об ме жу -
ва ти меть ся “тра диційни ми” не без печ ни ми інфекціями, доб ре вив че ни ми
та, знач ною мірою, пе ре мо же ни ми. Ви ник нен ня но вих інфекцій вва жа ли
ма лой мовірним, а самі інфекції — не над то не без печ ни ми, в уся ко му разі не
та ки ми, що за гро жу ють фа таль ни ми наслідка ми. Кілька місяців тому ніхто
не знав, що існує SARS-CoV-2. За раз вірус по ши рив ся май же на кож ну краї -
ну, за ра зив ши що най мен ше 5 028 522 осіб, про яких було відомо на прикінці
трав ня 2020 року [COVID-19, 2020], а ще ба гать ох, про кого ми не знаємо.
Це вда ри ло по еко номіці та сис те мах охо ро ни здо ров ’я, пе репов ни ло лікар ні 
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та зне люд нило гро мадські про сто ри. Це відда ли ло лю дей від їхніх ро бо чих
місць та друзів. Це по ру ши ло життєдіяльність су час но го суспільства в та -
ких мас шта бах, свідка ми яких більшість жи вих лю дей ніколи ще не були.
Пан демія ко ро навірус ної хво ро би COVID-19 може спри чи ни ти по ши рен ня 
го ло ду у світі, як за зна чається у звіті Світо вої про до воль чої про гра ми ООН.
“55 країн та те ри торій є домівкою для 135 мільйонів лю дей, що гос тро
страж да ють від не стачі про до в ольства й по тре бу ють не гай ної гу манітар ної
до по мо ги; вони є найбільш ураз ли ви ми до наслідків цієї пан демії, оскільки
ма ють дуже об ме жені мож ли вості або вза галі їх не ма ють, щоб впо ра ти ся од -
но час но з ме дич ним та соціое ко номічним ас пек том по трясінь”, — за яв ля -
ють ав то ри звіту. Вони при пус ка ють, що ці краї ни мо жуть зіштов хну ти ся з
бо лю чим ком промісом між по ря тун ком лю дей від ко ро навірусу та по ря тун -
ком лю дей від го ло ду [Ко ро навірус, 2020].

Кон тро лю ван ня, або стри му ван ня, відо мих ри зиків для здо ров ’я на се -
лен ня є одним з найбільш ефек тив них спо собів поліпшен ня міжна род ної
без пе ки у сфері охо ро ни здо ров ’я, по за як на ці за гро зи при па дає більшість
ри зиків, які по тенційно здатні вик ли ка ти над зви чайні си ту ації в ца рині охо -
ро ни здо ров ’я, що по трап ля ють у сфе ру ком пе тенції Міжна род них ме ди -
ко-санітар них пра вил (2005). На явні про гра ми з бо роть би з інфекційни ми
хво ро ба ми, а та кож по в’я зані з про до воль чою без пе кою та без пе кою на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща, роб лять істот ний вне сок у ґло баль ну сис те му ВООЗ
щодо оповіщен ня та вжит тя відповідних за ходів, бу ду чи, до того ж, ру -
шійною си лою про це су по си лен ня суспільної сис те ми охо ро ни здо ров ’я у
відповідних країнах.

По ряд з тим слід вра хо ву ва ти, що ступінь впли ву ґло баль но го ри зи ку —
ве ли чи на не постійна. Досліджен ня ВЕФ по ка зу ють, що склад ґло баль них
ри зиків, імовірність їх ви ник нен ня і ступінь впли ву зміню ють ся з року в рік.
При цьо му швидкість та ких змін зрос тає у зв’яз ку зі зрос тан ням не виз на че -
ності та взаємо за леж ності про цесів, що відбу ва ють ся в гіпер пов ’я за но му
світі, що не обхідно вра хо ву ва ти при мо де лю ванні цих про цесів [Сен ча гов,
Со ловь ев 2015].

Мож на про сте жи ти тен денцію за леж ності ри зиків під ку том зору їхніх
імовірності та впли ву. Так, якщо з 2007 по 2014 рік впли во ви ми були ри зи ки 
еко номічні, то в останні шість років си ту ація кар ди наль но змінюється і
першість посіда ють еко логічні, ге о політичні та соціальні ри зи ки.

Ґло бальні тен денції, як відомо, спри чи ня ють ся до ло каль них змін. Так,
за останні 10 років ґло бальні ри зи ки вик ли ка ли суттєві зміни в еко номічній, 
соціальній, інфор маційній сис те мах Украї ни. Було по род же но низ ку но вих
ри зиків, яких раніше не трап ля лось, тоді як кон кретні краї ни, в тому числі й
Украї на, не ма ють сфор мо ва но го ме ханізму з управління ними. Пос тає пи -
тан ня про виз на чен ня тих ри зиків, що ста ли реалізацією світо вих ґло баль -
них тен денцій.

Кар ти на ґло баль них і національ них ри зиків є вкрай ди намічною (табл.
2), що пе ре дба чає не обхідність постійно го моніто ринґу змін, що відбу ва -
ють ся в усіх сек то рах світо вої й національ ної еко номіки. У зв’яз ку з цим
особ ли во го зна чен ня на бу ва ють роз ви ток ком плек сно го підхо ду і вклю чен -
ня в ньо го ме то ди ки обліку взаємоз в’яз ку ри зиків.
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Коли Світо вий еко номічний фо рум 2006 року впер ше опри люд нив
“Огляд сприй нят тя ґло баль них ри зиків”, еко номічні ри зи ки посідали біль -
шість із пер ших місць і за ймовірністю, і щодо мож ли во го впли ву. Че рез 15
років світова еко номіка зно ву стоїть пе ред серй оз ни ми вик ли ка ми — не -
рівності, про текціонізму і уповільнен ня зрос тан ня, однак еко номічні ри зи -
ки відсу ну ли ся з цен тру ува ги огля ду. У нинішній до повіді про ґло бальні
ри зи ки — його 15-му ви данні — всі п’ять го лов них ри зиків за сту пе нем
ймовірності та три за впли вом по в’я зані з кліма том. Ніколи раніше одна
про бле ма настільки не доміну ва ла в огляді, навіть під час фіна нсо вої кри зи
2008–2009 року, коли еко номічні про бле ми посідали три місця з п’я ти за
ймовірністю і чо ти ри — за впли вом [The global risks report, 2020].

Отже, на й не без печнішими за мас шта бом впли ву, на дум ку ек спертів,
мо жуть ста ти не вдачі в бо ротьбі зі змінами клімату, зброя ма со во го ура жен -
ня, змен шен ня біологічно го різно маніття, екстре мальні по годні яви ща і не -
ста ча води.

Для от ри ман ня адек ват ної оцінки важ ли во вра хо ву ва ти зв’я зок ґло -
баль них дис ба лансів і ри зиків, по за як дис ба лан си є дже ре ла ми ри зиків.
 Ризики за умов слаб кої сис те ми управління мо жуть пе ре рос та ти в за гро зи
еко номічній без пеці. За умов зрос тан ня відкри тості, взаємо за леж ності та
взаємодії національ них еко номік ри зи ки на бу ва ють сис тем но го ха рак те ру.

Еко логічні ри зи ки, в тому числі вик ли кані кліма тич ни ми змінами, н а -
стільки не без печні, що ре акція на них ви ма гає не про сто ком плек су за ходів,
а зміни мо делі спо жи ван ня. Усі краї ни, в тому числі й Украї на, опи ни ли ся
пе ред без пре це ден тною за гро зою че рез ру кот вор ну зміну клімату, за бруд -
нен ня довкілля, вис на жен ня вод них ре сурсів, зник нен ня ба гать ох видів жи -
вих організмів. Тому узгод жен ня еко номічно го зрос тан ня з при род ни ми
мож ли вос тя ми — настійли ва не обхідність. В Україні си ту ація в еко логічній
ца рині, м’я ко ка жу чи, не об надійли ва — вис на жен ня при род них ре сурсів,
зрос тан ня шкідли во го впли ву за бруд нен ня на вко лиш ньо го се ре до ви ща на
здо ров ’я лю дей, неґативні струк турні зру шен ня в еко номіці, що збільшу ють
час тку при ро до е ксплу а ту валь них і за бруд ню валь них га лу зей. Для роз в’я -
зан ня цих про блем про по ну ють кілька еко номічних заходів:

— зни жен ня час тки си ро вин но го сек то ру в еко номіці за ра ху нок підви -
щен ня пи то мої ваги інно ваційно-ви со ко тех но логічно го сек то ру;

— пріори тет ний роз ви ток на укомістких, ви со ко тех но логічних, об роб -
них і інфрас трук тур них га лу зей з мінімаль ним неґатив ним впли вом
на на вко лишнє се ре до ви ще;

— впро вад жен ня еко номічних інстру ментів, що спри я ють еко логізації
еко номіки [Даніли шин, 2020].

За галь на кар ти на ґло баль них тен денцій і ри зиків постійно змінюється
че рез ви ок рем лен ня ри зиків з над зви чай но ви со ким тем пом зрос тан ня. Так, 
останнім ча сом над зви чай но зрос ла ймовірність еко логічних ри зиків — по -
годні ка таклізми, не е фек тивність бо роть би зі зміною клімату (включ но зі
стри му ван ням та адап тацією), стихійні лиха, ско ро чен ня біорізно маніття,
ан тро по генні еко логічні ка тас тро фи. Заз на чені еко логічні ри зи ки (по в’я -
зані з про ва лом у бо ротьбі зі зміною клімату, зі стихійни ми ли ха ми та ско ро -
чен ням біорізно маніття) увійшли до топ-5 ри зиків за рівнем впли ву по ряд з

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2020, 3 93

Ґло бальні ри зи ки та їхні сис темні наслідки



по ши рен ням зброї ма со во го зни щен ня і вод ної кри зи. Ці ри зи ки зу мов лені
не лише пев ни ми пер вин ни ми чин ни ка ми, а й вто рин ни ми, по в’я за ни ми з
не пра виль ни ми діями чи хиб ни ми політи ка ми щодо усу нен ня тих чи інших
ри зиків та ґло баль них про блем, з хиб ни ми або по тенційно не без печ ни ми
но ви ми тех но логічни ми рішен ня ми. Так, стан на вко лиш ньо го при род но го
се ре до ви ща, клімат, по годні умо ви час то за гро жу ють ко лап са ми. Але го лов -
ною за гро зою для су час ної цивілізації сьо годні є ан тро по генні ри зи ки, ство -
рені самими людьми.

Бо роть ба з ґло баль ни ми ри зи ка ми, зок ре ма еко логічни ми, не мож ли ва
зу сил ля ми окре мих ком паній, країн і, навіть, міжна род них організацій. Во -
че вид нюється не обхідність співпраці між міжна род ни ми, дер жав ни ми та
при ват ни ми суб’єкта ми ґло баль ної еко номіки. Підхо ди до ґло баль них ри -
зиків у ба гать ох ви пад ках ле жать у полі міжна род но го при ват но-публічно го 
або дер жав но-при ват но го пар тне рства. Така співпра ця ви ма гає виз на чен ня
клю чо вих ри зиків та ро зуміння інте ресів зацікав ле них сторін, а звідси — ви -
роб лен ня пла ну спільних ре ле ван тних відповідей на сучасні ґлобальні  ви -
клики, що постають перед суспільством.
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ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Ґло бальні ри зи ки та їхні сис темні наслідки
Ме тою статті є з’я су ван ня сут ності ґло баль них ри зиків. Ґло бальні ри зи ки роз гля да ють -
ся під ку том зору ймовірності та наслідків не спри ят ли вих подій, які здатні за вда ти шко -
ди або збитків і є ґло баль ни ми за своїм ха рак те ром і впли вом. Іден тифіко ва но сис темність 
ґло баль них ри зиків як виз на чаль ну озна ку їхніх су час них про явів. Ви ко рис та но сис тем ний
підхід до виз на чен ня дже рел по ход жен ня су час них ґло баль них ри зиків. Вста нов ле но, що го -
ловні ри зи ки остан ньо го де ся тиліття по в’я зані з еко логічною, ге о політич ною та соціаль -
ною сфе ра ми, при цьо му по сту по во по си лю ють ся і тех но логічні ри зи ки. Про а налізо ва но
про гноз ВЕФ на 2020 рік щодо ґло баль них трендів, по в’я за них із ґло баль ни ми ри зи ка ми.
Такі ри зи ки по в’я зані з не здатністю по м’як ши ти наслідки зміни клімату; по ши рен ня зброї
ма со во го зни щен ня; ско ро чен ня біорізно маніття; екстре маль них по год них умов; кри зи во -
до пос та чан ня; руй ну ван ня інфор маційної інфрас трук ту ри; стихійних лих; кібе ра так;
ан тро по ген них еко логічних ка тас троф; інфекційних за хво рю вань. Тен денція ко ре ляції
ймовірності та впли во вості ри зиків спос теріга ла ся про тя гом остан ньо го де ся тиліття.
Відзна чається, що еко логічні ри зи ки вхо дять до топ-5 ри зиків ви со кої ймовірності, се ред
яких: по годні ка таклізми, зміни клімату, стихійні лиха, ско ро чен ня біорізно маніття та
ан тро по генні еко логічні ка тас тро фи. Йдеть ся та кож про зрос тан ня ри зиків стаґнації
світо вої еко номіки, що по в’я зані з пріори те та ми національ ної еко номічної політики та ло -
каль ни ми про я ва ми політич ної по ля ри зації че рез по си лен ня соціаль но-еко номічної нерів -
ності, а та кож не вдо во лен ня гро ма дян тим, як уря ди на ма га ють ся роз в’я за ти цю  про -
блему.

Клю чові сло ва: ґло бальні ри зи ки, ґло бальні про бле ми, ґло бальні трен ди, сис тем ний ха -
рак тер, ступінь впли ву, ступінь імовірності

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Гло баль ные рис ки и их сис тем ные по сле дствия
Целью статьи яв ля ет ся вы яс не ние сущ нос ти гло баль ных рис ков. Гло баль ные рис ки рас -
смат ри ва ют ся с точ ки зре ния ве ро ят нос ти и по сле дствий не бла гоп ри ят ных со бы тий,
ко то рые спо соб ны при чи нить вред или ущерб и яв ля ют ся гло баль ны ми по сво е му ха рак -
те ру и вли я нию. Иден ти фи ци ру ет ся сис тем ность гло баль ных рис ков как опре де ля ю щий
при знак их со вре мен ных про яв ле ний. Исполь зу ет ся сис тем ный под ход к опре де ле нию ис -
точ ни ков про ис хож де ния со вре мен ных гло баль ных рис ков. Уста нов ле но, что глав ные рис -
ки по след не го де ся ти ле тия свя за ны с эко ло ги чес кой, ге о по ли ти чес кой и со ци аль ной сфе ра -
ми, при этом по сте пен но уси ли ва ют ся и тех но ло ги чес кие рис ки. Про а на ли зи ро ван про -
гноз ВЭФ на 2020 год ка са тель но гло баль ных трен дов, свя зан ных с гло баль ны ми рис ка ми.
Та кие рис ки свя за ны с не спо соб нос тью смяг чить по сле дствия из ме не ния кли ма та; рас -
прос тра не ния ору жия мас со во го унич то же ния; со кра ще ния би о раз но об ра зия; экс тре -
маль ных по год ных усло вий; кри зи са во дос наб же ния; раз ру ше ния ин фор ма ци он ной ин -
фрас трук ту ры; сти хий ных бе дствий; ки бе ра так; ан тро по ген ных эко ло ги чес ких ка тас -
троф; ин фек ци он ных за бо ле ва ний. Тен ден ция кор ре ля ции ве ро ят нос ти и вли я ния рис ков
на блю да лась в те че ние по след не го де ся ти ле тия. Отме ча ет ся, что эко ло ги чес кие рис ки
вхо дят в топ-5 рис ков вы со кой ве ро ят нос ти, сре ди ко то рых: по год ные ка так лиз мы, из ме -
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не ния кли ма та, сти хий ные бе дствия, со кра ще ние би о раз но об ра зия и ан тро по ген ные эко -
ло ги чес кие ка тас тро фы. Речь идет так же о рос те рис ков стаг на ции ми ро вой эко но ми ки,
свя зан ных с при ори те та ми на ци о наль ной эко но ми чес кой по ли ти ки и ло каль ны ми про яв -
ле ни я ми по ли ти чес кой по ля ри за ции всле дствие уси ле ния со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра -
ве нства, а так же не до в ольства граж дан тем, как пра ви т ельства пы та ют ся ре шить эту
про бле му.

Клю че вые сло ва: гло баль ные рис ки, гло баль ные про бле мы, гло баль ные трен ды, сис тем -
ный ха рак тер, сте пень вли я ния, сте пень ве ро ят нос ти

GULBARSHYN CHEPURKO
Global risks and their systemic consequences
The purpose of the article is to clarify the essence of global risks. Global risks are considered in
terms of the ratio of the likelihood and consequences of adverse events that can cause harm or
damage, while being global in nature and impact. The systemic nature of global risks has been
identified as a defining feature of their current manifestation. A systematic approach to deter -
mining the source of modern global risks is used. It is defined that the main risks of the last decade
are the risks of the ecological, geopolitical and social spheres, while technological risks are also
being developed. It is noted that overall picture of global trends and global risks is constantly
changing due to distinction of risks with extremely high growth rates. WEF has determined the
forecast for 2020 regarding global trends and global risks is analyzed. For the first time in the
ten-year history of global risks study, environmental threats took all positions within the top five
risks of high probability of occurrence and three positions in the top 5 risks in terms of their impact.
Other two major risks in terms of impact are the usage of weapons of mass destruction and the
water crisis. The environmental risks by probability of their occurrence include: weather cata -
clysms, failure in fight against climate change, natural disasters, reduction of biodiversity, and
anthropogenic environmental disasters. Three of these, related to failures in the fight against
climate change, reduction of biodiversity and weather cataclysms — are also among the five risks
with the most negative consequences. The growing risks of stagnation in the global economy were
also noted, including those caused by increasing trend towards emphasizing national economic
policy, and local political polarization in consequence of socio-economic intensifying inequality,
as well as dissatisfaction of citizens with the way governments try to solve this problem. It is
defined that environmental risks, including the ones caused by climate change, are dangerous to
that extent that the response to them requires not just a set of measures, but changes in con -
sumption patterns.

Keywords: global risks, global problems, global trends, systemic nature, degree of influence,
degree of probability
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