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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В роботі досліджуються причини формування глобалізаційних процесів, їх вплив на функціонування сві-
тової економіки та можливі негативні та позитивні наслідки. Розглянуто роль конкуренції в умовах глобалі-
зації та висвітлено аспекти її історичного розвитку. 
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Постановка проблеми 

Процеси інтернаціоналізації, міжнародного 
співробітництва, взаємозближення держав та 
регіонів, що набули значного поширення  
останнім часом, є характерними рисами еконо-
мічного розвитку сьогодення. 

Тема глобалізації не втрачає актуальності, 
адже це явище є однією з найбільш впливових 
сил, що визначають хід розвитку нашого суспі-
льства. В умовах глобалізації усі процеси, що 
відбуваються в суспільстві (економічний, полі-
тичний, юридичний, соціальний) є взаємозале-
жними та взаємопов’язаними і не можуть розг-
лядатися окремо. Глобалізація торкається прак-
тично всіх сфер суспільного життя, включаючи 
економіку, політику, ідеологію, соціальну га-
лузь, культуру, екологію, безпеку, спосіб жит-
тя, а також самі умови існування людства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

З кожним днем глобалізація набуває все бі-
льших масштабів, все сильніше поглинає не 
лише світову економіку, а й інші сфери діяль-
ності людини. Зважаючи на це, питання глоба-
лізації широко висвітлено у працях багатьох 
науковців. Цілу низку ґрунтовних досліджень 
феномену глобалізації було здійснено в остан-
ніх публікаціях українських та російських дос-
лідників Н. Стукала, В.Лещука, В.Медведєва, 
І. Осадчої, О. Білоуса, О. Гончаренка, О. Зерне-
цької, М. Махальченка, С. Кримського, 
Д. Лук’яненка, В. Зеленка, Ю. Макогона,  
В. Андрущенка, Є. Камінського, В. Кременя, 

Ю. Павленка, Ю. Пахомова та ін. Особливу 
увагу українськими вченими у дослідженнях 
приділено вивченню наслідків глобалізації, 
впливу глобалізаційних процесів на формуван-
ня зовнішньополітичної стратегії України. 

Мета статті 

Визначення поняття «глобалізація», її скла-
дових елементів та впливу на розвиток націо-
нальної економіки; характеристика глобаліза-
ційних процесів, їх позитивних та негативних 
сторін. 

Викладення основного матеріалу 

Глобалізація – це неминуче явище в історії 
людства, яке полягає в тому, що світ в резуль-
таті обміну товарами і продуктами, інформаці-
єю, знаннями та культурними цінностями стає 
більш взаємопов'язаним. Однак за останнє де-
сятиріччя темпи цієї глобальної інтеграції стали 
набагато швидшими та вражаючими завдяки 
безпрецедентним досягненням в таких сферах, 
як технологія, засоби зв'язку, наука, транспорт і 
промисловість. 

За особистим визначенням Стукала Н. В. 
«Глобалізація є системоутворюючим процесом, 
характерними рисами якого є: виникнення на-
ціональних органів регулювання, що сприяють 
спільному вирішенню економічних завдань та 
уніфікації господарських механізмів; інтерна-
ціоналізації грошових відносин; формуванню 
стійкості взаємозв'язків між державою та тран-
снаціональним капіталом; підвищенню ролі 
транснаціональних та наддержавних економіч-
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них, політичних, галузевих інституціональних 
структур; створенню глобального інформацій-
ного простору; збільшенню обсягів міжнарод-
ної торгівлі товарами та послугами за умов 
зменшення торговельних бар'єрів та на базі ро-
звиненої правової системи міжнародних пра-
вил, зокрема СОТ (Світової організації торгів-
лі)» [1, С. 12].  

Витоками процес глобалізації сягає XII-XIII 
ст., коли одночасно з початком розвитку рин-
кових (капіталістичних) відносин в Західній 
Європі почалося бурхливе зростання європей-
ської торгівлі і формування «європейської сві-
тової економіки». Нового поштовху розвиток 
глобалізації набув у XVI-XVII ст. завдяки успі-
хам в мореплавстві і географічним відкриттям. 
В результаті територія діяльності португальсь-
ких та іспанських торговців поширилася по 
всьому світу. Розпочалася колонізація Амери-
ки. У XVII столітті Голландська Ост-Індська 
компанія, що торгувала з багатьма азіатськими 
країнами, стала першою справжньою міжнаці-
ональної компанією. У XIX столітті швидка 
індустріалізація призвела до зростання торгівлі 
та інвестицій між європейськими державами, їх 
колоніями і США. У цей період несправедлива 
торгівля з країнами, що розвиваються, носила 
характер імперіалістичної експлуатації. 

У перші десятиліття XX століття не зважа-
ючи на воєнні конфлікти та економічні кризи 
процеси глобалізації тривали і після Другої сві-
тової війни відновилися в прискореному темпі. 
Цьому сприяли поліпшення в технології, які 
привели до швидкого морського, залізничного і 
повітряного перевезення, а також до доступно-
сті міжнародного телефонного зв'язку.  

Новим етапом у розвитку глобалізації стало 
cтворення економічних союзів, великих регіо-

нальних зон економічної інтеграції, що перед-
бачають скасування митних зборів, вільний рух 
праці та капіталу.  

Таким чином, основними причинами фор-
мування глобалізаційних процесів стали: 

– процес інтернаціоналізації, який приво-
дить до поглиблення співробітництва між краї-
нами та посилення їх взаємозалежності; 

– науково-технічний прогрес (вихід на якіс-
но новий технічний рівень організаційно-
економічних відносин, транспортних та кому-
нікаційних зв’язків завдяки появі інформацій-
них технологій);  

- загострення проблем, що є загальними для 
всіх країн світу і важливими з точки зору збе-
реження та розвитку людської цивілізації.  

На сучасному етапі розвитку глобалізації 
особливого значення набуває розробка засад 
аналізу і прогнозування основних процесів со-
ціального розвитку регіонального рівня на ос-
нові моделей відтворення світу як сукупності 
взаємопов’язаних регіонів. Серед багатьох ін-
ших проектів велике значення має доповідь В. 
Леонтьєва «Майбутнє світової економіки», у 
якій змодельовані перспективи впливу еконо-
мічних і політичних проблем на міжнародну 
стратегію розвитку та способу життя. При цьо-
му для зручності виконання аналізу прийнято 
поділяти глобальну економіку на елементи, на-
ведені на рис.1. 

Хоча глобалізація і прискорює розвиток 
людства та є його наслідком, вона являє собою 
непростий процес, до якого потрібно пристосо-
вуватися і який створює серйозні проблеми та 
труднощі. Такі швидкі темпи змін можуть при-
йняти загрозливий характер, і більшість країн 
намагаються їх контролювати або управляти 
ними. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи глобальної економіки 
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Перетворення знань в основний еле-
мент суспільного багатства 

Стрімке прискорення глобальних процесів у 
світовій економіці є результатом низки техно-
логічних, економічних та політичних факторів. 
Серед яких Стукало Н. В. виділяє такі: 

1. Науково-технологічний фактор. Визнача-
ється здобутками від використання досягнень 
науки й техніки, високого фахового рівня пра-
цівників у промислово розвинених країнах сві-
ту; зменшенням витрат сировини, матеріалів, 
енергії, інших ресурсів на виготовлення одини-
ці продукції.  

2. Виробничо-технічний фактор – різке збі-
льшення масштабів виробництва, поширення 
ТНК, якісно новий рівень розвитку транспорт-
них засобів і зв'язку, які забезпечують швидке 
пересування між країнами товарів та послуг, 
виробничих ресурсів та об'єктів інтелектуаль-
ної власності з метою збільшення прибутковос-
ті їх використання.  

3. Правовий фактор – створення інтеграцій-
них угруповань супроводжується уніфікацією 
норм господарського права різних країн, ство-
ренням єдиного правового поля щодо регулю-
вання соціально-економічної сфери. Підвищу-
ється глобальна регулююча роль міжнародних 
економічних і фінансових організацій на основі 
розробки під їх керівництвом універсальних 

норм, стандартів і правил для розвитку світо-
господарських зв'язків. 

4. Соціологічний фактор, який проявляється 
в подоланні національної обмеженості, змен-
шенні впливу традицій та звичаїв народів світу, 
підвищенні мобільності населення планети. Всі 
перелічені обставини породжують значні зміни 
в характері сучасних міграційних процесів. 

5. Екологічний фактор – проявляється у по-
єднанні зусиль суб'єктів міжнародних економі-
чних відносин, спрямованих на розв'язання су-
перечності між суспільством і природою, яка 
наблизилась до критичної межі. Останнім ча-
сом ця проблема набула планетарного масшта-
бу [2, с. 49-56]. 

У вузькому значенні глобалізацію можна 
визначити як вищу стадію інтернаціоналізації. 
У більш широкому розумінні – це сукупність 
таких процесів і явищ, як транскордонні потоки 
товарів, послуг, капіталу, технологій, інформа-
ції та міждержавне переміщення людей; тери-
торіальну та інституціональну інтеграцію рин-
ків; переважання орієнтації на світовий ринок у 
торгівлі, інвестуванні та інших трансакціях. 

 Посилення взаємозв’язків національних 
економік країн світу виражається у різних еко-
номічних процесах (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Прояв глобалізаційних процесів у світовій економіці 

 

 Л. А. Шило, І. В. Захаренко, Ю. В. Касян, 2013. 
64



ISSN 2309-82IX (Print), ISSN 2310-2438 (Online) 

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету 
 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2013, вип. 5. 

 
 

На сьогодні феномен глобалізації, вже ви-
йшовши за суто економічні межі, охопив прак-
тично всі сфери суспільної діяльності. В умовах 
поглиблення процесу глобалізації функціону-
вання системи міжнародної економіки характе-
ризується, з одного боку, неоднорідністю тем-
пів розвитку та потенціалу країн світу, а з ін-
шого– зростанням взаємозалежності та взаємо-
проникнення, що може стати джерелом ризиків 
для економічної безпеки держави. 

Вважається, що економіка глобалізується 
внаслідок виникнення нових форм конкуренції, 
в наслідок чого зростаюча кількість суб’єктів 
міжнародних економічних відносин не має 
прив’язки до якоїсь конкретної держави. Гло-
балізація проявляється, зокрема, в підсиленні 
ролі наднаціональних та транснаціональних 
структур, які є учасниками системи міжнарод-
них відносин: ООН, регіональні інтеграційні 
угрупування, СОТ, ТНК, а також в підвищенні 
пріоритету прав та свобод людини, універсалі-
зації норм й соціальних стандартів. 

Особливість міжнародної конкуренції поля-
гає у тому, що вона формується в економічно-
му, законодавчому, політичному і соціокульту-
рному середовищах. Тому зміни у міжнародно-
му середовищі мають великий вплив на інтен-
сивність та характер міжнародної конкуренції. 

Виступаючи регулятором ринку, міжнарод-
на конкуренція впливає на рівень продуктивно-
сті виробництва у національній економіці. За-
вдяки міжнародній конкуренції рівні продукти-
вності виробництва різних країн стають взаємо-
залежними, тобто через міжнародну торгівлю 
збільшується продуктивність використання ре-
сурсів країн, вони спеціалізуються на тих сег-
ментах ринку, де національні товаровиробники 
більш конкурентоспроможні ніж іноземні. По-
ширення взаємозалежності впливає на вразли-
вість світової системи локальних та регіональ-
них проблем, що може принципово змінювати 
фактори сталого соціального та економічного 
розвитку. 

Економічна глобалізація є цілісністю та єд-
ністю світового господарства, що базується на 
посиленні відкритості національних ринків, 
поглибленні міжнародного поділу та кооперації 
праці, зростаючій інституціоналізації економі-
чної сфери, збільшенні обсягів та диверсифіка-
ції структури міжнародної торгівлі, міжнарод-
них прямих і портфельних інвестицій в націо-
нальну економіку і зростанні ролі інтелекту, 

інформації, технологій, менеджменту та марке-
тингу. 

Однак, наслідками глобалізації економіки є 
не лише вигоди від зростання участі країн в 
світових економічних процесах, але й висока 
ймовірність втрат, зростання ризиків. Глобалі-
зація передбачає, що країни стають не просто 
взаємозалежними з причини формування сис-
теми міжнародного інтегрованого виробництва, 
зростання обсягів світової торгівлі та потоків 
іноземних інвестицій, інтенсифікації руху тех-
нологічних нововведень тощо, але й більш вра-
зливими щодо негативного впливу світогоспо-
дарських зв’язків.  

Наслідки глобалізації є важливою темою 
для досліджень, тому у своїй праці В.П. Лещук 
виділяє їх позитивні та негативні сторони. 

До позитивних сторін глобалізації 
В. П. Лещук відносить:  

– сприяння міжнародному розподілу праці і 
як наслідок – поглиблення спеціалізації;  

– економію на масштабах виробництва, що 
потенційно призводить до скорочення витрат, а 
відповідно – до зниження цін;  

– вільну торгівлю, яка є основою глобаліза-
ції та ведеться на взаємовигідних умовах, що 
задовольняють всі сторони;  

– в умовах вільної торгівлі посилюється 
конкуренція, яка сприяє розвитку нових техно-
логій і швидкому їх розповсюдженню;  

– глобалізація призводить до більш жорст-
кої конкуренції на традиційних ринках. У таких 
умовах найбільшу владу отримує споживач, 
оскільки право вибору залишається за ним;  

– внаслідок міжнародного розподілу праці, 
швидкого впровадження нових технологій, ра-
ціоналізації виробництва, впровадження інно-
вацій зростає продуктивність праці;  

– дає змогу мобілізувати більший обсяг фі-
нансового капіталу з меншими затратами;  

– глобалізація робить можливим швидке ви-
рішення проблем у розвитку людства, у першу 
чергу, економічних. Це досягається за рахунок 
нарощування ресурсів, координації дій, об'єд-
нання зусиль. 

Крім цього, до негативних наслідків від гло-
балізації, на думку В. П. Лещука, можна відне-
сти:  

– нерівномірний розподіл переваг від глоба-
лізації між окремими країнами та галузями на-
ціональної економіки;  
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– внаслідок міжнародного розподілу праці 
можливий спад рівня індустріального розвитку 
окремих країн;  

– загрозу переходу контролю над економі-
кою певної країни в інші руки;  

– можливість дестабілізації фінансової сфе-
ри окремої країни з незалежних від неї причин. 
Взаємозалежності національних економік приз-
водять до поширення нестабільності з окремих 
країн в інші або на регіони;  

– можливу втрату національної ідентичності 
окремих країн, яка формувалась віками;  

– посилення технологічного відставання 
країн, що розвиваються;  

– зростання залежності стабільності окре-
мих країн від визначених не ними правил фун-
кціонування світової економічної системи;  

– для досягнення іншими країнами рівня 
економічно розвинених держав їм потрібні до-
даткові фінансові ресурси. Зростає їхній борг 
міжнародним фінансовим організаціям, що є 
перешкодою подальшого розвитку: борг потрі-
бно буде повернути. [3, С. 120-121] 

Саме тому глобалізація, як суперечливий 
процес, потребує регулювання на національно-
му та міждержавному рівнях. 

Висновки 

1. На думку авторів статті, глобалізація пос-
тає досить суперечливим явищем. Вона є хара-
ктерним та неминучим етапом розвитку світо-
вої економіки та людства взагалі.  

2. Наслідками глобалізації, що характеризу-
ється інтеграцією світових ринків та регіональ-
них економік, є прискорення економічного зро-

стання, темпів впровадження сучасних техно-
логій та методів менеджменту.  
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