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Анотацiя
В роботi розглянутi iснуючi математичнi методи оцiнки могутностi держави. Проведений їх аналiз, визначенi слабкi
сторони, якi роблять окремi методи незастосовними на практицi. Розглянутий метод розрахунку iнтегрального
показника оцiнки могутностi держави. Приведенi докази на користь використання даного методу на практицi, а
також наведенi результати практичного застосування даного методу.
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Вступ
Питання оцiнки могутностi держави постало ще
в 40-х роках XIX столiття. Проте, незважаючи на
велику кiлькiсть робiт з даного питання, вченi не
зiйшлись на одному методi, який би дозволяв отримати результати, застосовнi на практицi та не вiдiрванi
вiд реальної геополiтичної ситуацiї на свiтовiй аренi.
Дана робота має на метi показати доцiльнiсть використання iнтегрального показника для оцiнки могутностi держави та продемонструвати результати
його застосування.

1. Аналiз предметної областi

2. Аналiз iснуючих методiв оцiнки могутностi держави
Всi iснуючi методи можна подiлити на статичнi –
такi, якi дозволяють отримати вирвану з часового
контексту оцiнку могутностi держави, динамiчнi –
такi, що побудованi за допомогою методiв нелiнiйної
динамiки, тобто розглядають могутнiсть держави як
функцiю вiд часу i моделюють її поведiнку за допомогою диференцiйних рiвнянь або системи рiвнянь.
Яскравими прикладами статичних методiв є наступнi:
А. Метод Германа Клiфорда, 1960 рiк. [4]
Розрахунок оцiнки могутностi держави вiдбувається за наступною формулою:

Для того, щоб краще розумiти, що ж все ж таки ми
P = N (L + C + I + M )
оцiнюємо – необхiдно навести визначення основних
термiнiв.
де – могутнiсть держави;
Могутнiсть держави – сукупнiсть iснуючих у дерN - ядернi можливостi;
жави матерiальних та духовних можливостей, якi
L - територiя;
використовуються для досягнення геополiтичних цiC- населення;
лей держави. [1]
I - iндустрiальний базис;
Сукупна могутнiсть держави – частина матерiальM – розмiр вiйськових ресурсiв.
них та духовних сил держави, суспiльства, збройних
Б. Метод Рея Клайна, 1975 рiк. [5]
сил, яка направлена в даний момент на забезпечення
Метод, який є найвiдомiшим та став основою для
нацiональної безпеки.[2]
створення нових методiв у подальшому. Оцiнка моТакож видiляють потенцiйну могутнiсть держави
гутностi розраховується наступним чином:
- частина матерiальних та духовних сил держави,
суспiльства, збройних сил, яка може бути направлеP = (C + E + M )(S + W )
на на забезпечення нацiональної безпеки в умовах
повної мобiлiзацiї. [2] Бiльшiсть iснуючих методiв
де P - сукупна потужнiсть держави;
розраховують саме потенцiйну могутнiсть держави.
C - критична маса (населення + територiя);
За рiвнем могутностi держави подiляють на 4
E - економiчна мiць;
основнi типи [3]:
M - вiйськова мiць;
• наддержава,
S – коефiцiєнт нацiональної стратегiї;
• велика держава,
W - державна воля.
• регiональна держава,
Основними недолiками запропонованих методiв є
• мала держава.
те, що вони:

• Показують оцiнку могутностi держави, яка залежить вiд обмеженого набору параметрiв, який
був актуальним на час створення даних методiв.
• Є просто статистичними оцiнками могутностi
держави в певний промiжок часу, без можливостi спостереження за часовою змiною могутностi
держави на iнтервалi, який нас цiкавить.
• Не дають можливостi прогнозувати майбутнє
значення показника могутностi держави.
• Не показують положення держав по вiдношенню
одна до одної.
• Мають дуже дивну розмiрнiсть.
• Частина методiв потребують залучення експертiв для надання числових значень якiсним показникам, що застосовуються в них. Тобто остаточна оцiнка залежить вiд точностi оцiнок експертiв.
До динамiчних методiв вiдносять наступнi:
А. Метод Шуо Фен Хуанга, 1992 рiк.[6]
Оцiнка могутностi держави вiдбувається за допомогою аналiзу функцiї нацiональної могутностi,
поведiнка якої описується наступним диференцiйним
рiвнянням:


dYt
Yt
= ρYt 1 −
dt
M
де Yt - функцiя нацiональної могутностi в залежностi вiд часу, представляє собою вектор
(x1 , x2 , . . . , xn ), де xi = xi (t), i = 1, 2, . . . n;
ρ – темп зростання нацiональної могутностi;
M - пропускна здатнiсть навколишнього середовища (мiжнароднi вiдносини, внутрiшнi показники
та природнє середовище).
Б. Метод Л. Янга i Т. Ванга, 2006 рiк. [7]
Автори методу пропонують оцiнювати могутнiсть
держави за допомогою iндексу нацiональної могутностi, який представляє собою багатокомпонентний
вектор, кожна компонента якого описується диференцiйним рiвнянням:
n
X
dxi
= (βi + γi xi )(Ki −
aij xj )
dt
j=1
(0)

xi (0) = xi , i = 1, 2, ...n.
Де xi (t)- i-та компонента iндексу нацiональної могутностi,
xi (0)- початкове значення i-тої компоненти iндексу
нацiональної могутностi держави,
Ki - цiльове значення i-тої компоненти iндексу нацiональної могутностi,
βi ,γi – коефiцiєнти, що показують вплив нацiональної полiтики на i-ту компоненту iндексу нацiональної
могутностi,
aij - фактор впливу j-тої компоненти iндексу нацiональної могутностi на i-ту компоненту iндексу
нацiональної могутностi.
Моделi, побудованi за допомогою методiв нелiнiйної динамiки, дозволяють спостерiгати динамiку розвитку нацiональної могутностi в залежностi вiд часу,
проте важко застосовнi для отримання числових
значень, якi можна використовувати при прийняттi
дипломатичних рiшень в геополiтичному вимiрi.

3. Iнтегральний показник могутностi держави
Метод, який не був розглянутий в попередньому роздiлi має назву iнтегрального показника могутностi держави i був запропонований колективом
авторiв (Прохожев О.О. та iн.) [2]. Даний метод побудований на поняттi Евклiдової вiдстанi – вiдстанi
мiж двома точками у Евклiдовому просторi.
При застосуваннi даного методу кожна держава
описується точкою у n - вимiрному просторi показникiв, за якими буде проводитись оцiнювання могутностi держав. Розраховується питома вага кожної
держави за кожним окремим показником i визначається за цими середньозваженими показниками
вiдстань кожної держави до iдеального значення
(одиницi в Евклiдовому просторi).
Таким чином отримуємо безрозмiрну оцiнку, яка
не тiльки показує iзольоване значення могутностi
для кожної окремої держави, але й визначає положення держав по вiдношенню одна до одної.
За даним методом оцiнка могутностi держави обчислюється наступним чином:
sP
n
2
j=1 (1 − xij )
Mi = 1 −
n
πij
xij = Pm
,
i=1 πij
де Mi – iнтегральний показник могутностi i-тої
держави,
xij – питома вага i-тої держави за j-тим показником,
πij - значення j-того показника для i-тої держави,
i = 1, 2, . . . m – дослiджуванi держави,
j = 1, 2, . . . n – дослiджуванi показники.
Визначення оцiнки могутностi держави за допомогою iнтегрального показника має наступнi переваги:
1) Надає безрозмiрне значення оцiнки могутностi
держави, завдяки обчисленню середньо зважених значень показникiв для кожної держави.
2) Результати розрахункiв дозволяють ранжувати
всi держави за рiвнем їх сукупної могутностi й
наочно показати мiсце кожної держави у свiтi
чи регiонi.[2]
3) Провiвши аналогiчнi розрахунки на основi вiдповiдної вихiдної iнформацiї за кiлька рокiв, можна отримати ряд значень М для кожної держави i побудувати часову залежнiсть показника
сукупної потужностi. Вирiвнюючи динамiчний
ряд тим чи iншим способом, зокрема, методом
найменших квадратiв, можна розрахувати значення М для кожної держави на перспективу.[2]
4) При розрахунках зазначеним методом для будьякої держави за ряд попереднiх рокiв можна
простежити динамiку змiни сукупної могутностi держави i за виявленою тенденцiєю поведiнки спрогнозувати величину потужностi на найближче майбутнє. Отриманi значення сукупної
могутностi держави можуть стати об’єктивною
основою при розробцi науково обґрунтованої

державної полiтики забезпечення нацiональної
безпеки.[2]
5) Використовує пiдхiд, завдяки якому обчислення
оцiнок могутностi держав зводиться до пошуку
вiдстаней в n – розмiрному евклiдовому просторi
показникiв. Так як кожний показник вiдкладається по своїй власнiй осi, то ми не отримуємо
проблем з поєднанням показникiв рiзної розмiрностi.
6) Надає гарно застосовнi на практицi результати,
при цьому не потребуючи складних обчислень.
Незважаючи на наведенi переваги, випадки застосування даного методу та результати обчислень
оцiнки могутностi держави в лiтературi вiдсутнi.

4. Проведенi розрахунки та отриманi результати
За допомогою обраного методу та пiдiбраної системи показникiв були обрахованi оцiнки могутностi
для 48 держав протягом 2009-2013 рокiв.
Система показникiв складається з 4 роздiлiв:
• показники, якi характеризують матерiальну силу держави:
– Валовий внутрiшнiй продукт (млрд. дол.);
– Територiя (км2 );
– Населення (млн. осiб);
– Витрати по державному бюджету (млрд.
дол.);
– Частка обробної промисловостi в загальному виробництвi (вiдсоток);
– Чисельнiсть працюючого населення(млн.
осiб);
– Чисельнiсть зайнятих в обробнiй промисловостi (млн. осiб);
– Енергоозброєнiсть (кВт год на особу);
• показники, якi виражають силу суспiльства:
– Тривалiсть життя (рокiв);
– Коефiцiєнт народжуваностi;
– Витрати на науку (дол.);
– Iндекс розвитку людського потенцiалу;
• показники, якi виражають вiйськову могутнiсть
держави:
– Витрати держбюджету на нацiональну оборону (млрд. дол.);
– Загальна чисельнiсть збройних сил (осiб);
– Експорт озброєння (млрд. дол.);
– Наявнiсть у бойовому станi бойових лiтакiв
i вертольотiв (од.);
– Танкiв (од.);
– Бойових кораблiв (од.);
– Субмарин (од.);
– Артилерiйського озброєння (загальга кiлькiсть) (од.);
– РСЗВ вiд 122 мм (од.);
– Мiнометiв вiд 81 мм (од.)
• показники, якi виражають iнформацiйну могутнiсть держави:
– Iндекс
розвитку
iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй (IР IКТ).

Рис. 1. Тенденцiї змiни iнтегрального показника
могутностi для держав свiту у 2009-2013 рр.

Таким чином, будуючи для вихiдних даних математичну модель розрахунку оцiнки могутностi держави, ми отримуємо, що розмiрнiсть простору дослiджуваних показникiв n = 23, кiлькiсть держав
m = 48.
За зробленими розрахунками можна побудувати
таблицю (Табл. 1), яка демонструє оцiнки могутностi держав протягом 2009-2013 рокiв.
Також можна представити отриманi результати у
графiчному виглядi (Рис. 1), що дозволяє визначити
тенденцiї змiни iнтегрального показника могутностi
держави та спрогнозувати його значення для наступних рокiв. Iнформацiя за 5 рокiв є недостатньою для
виконання цiєї задачi, проте з продовженням збору
статистичної iнформацiї та проведенням подальших
розрахункiв її розв’язання стає реальним.

Висновки
Наразi вченi не зiйшлись на одному методi, який
здатен надати всi вiдповiдi при обчисленнi оцiнки
могутностi держави, проте в данiй роботi було продемонстровано, що застосування iнтегрального показника могутностi держави має свої великi переваги,
якi роблять його на сьогоднiшнiй момент майже унi-

Табл. 1. Рейтинг держав свiту за iнтегральним показником могутностi у 2009-2013 рр.
Мiсце
1
2
3
4
5
6
7
8
...
26
27
...
46
47
48

Держава
Китай
США
Iндiя
Росiя
Японiя
Пiвденна Корея
Iран
Нiмеччина
...
Норвегiя
Україна
...
Грузiя
Литва
Латвiя

2009
0,114
0,115
0,065
0,085
0,0356
0,0305
0,022
0,0306
...
0,012
0,014
...
0,0047
0,0054
0,0048

версальним iнструментом для отримання необхiдних
вiдомостей.
Проте даний метод не вирiшує частини проблем,
як то урахування вагомостi кожного окремого показника, адже ми розумiємо, що вони не є еквiвалентними. Також даний метод не враховує адмiнiстративнi
здiбностi керiвництва країни, швидкiсть мобiлiзацiї
ресурсiв, реагування на управлiння тощо. А всi цi
моменти дуже сильно впливають на результуюче
значення реальної могутностi.
Тому необхiдним є продовження розвитку методологiї розрахунку оцiнки могутностi держави, яка
буде зважати на визначенi недолiки всiх попереднiх
методiв.

2010
0,12
0,123
0,068
0,063
0,0348
0,033
0,0265
0,028
...
0,0127
0,01507
...
0,0049
0,0053
0,00474

2011
0,114
0,116
0,058
0,062
0,0346
0,0314
0,029
0,024
...
0,012
0,01509
...
0,00489
0,0052
0,00473

2012
0,118
0,114
0,061
0,0 63
0,035
0,0317
0,0297
0,023
...
0,0127
0,0149
...
0,00485
0,005
0,00471

2013
0,12
0,113
0,061
0,058
0,0345
0,0321
0,0305
0,0261
...
0,0124
0,0121
...
0,0050
0,0050
0,0049
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