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ВСТУП
Активізація процесів глобалізації визначає ключову

роль цього феномена, що справляє вплив на внутрішнє жит)
тя будь)якої країни. Глобалізація стала невичерпним дже)
релом соціальних та економічних новацій, заснованих на
можливостях корпорацій. Результатом глобальної взаємодії
корпорацій стає міжнародне співробітництво, прискорен)
ня динаміки руху міжнародних потоків капіталу, інформації,
ресурсів, товарів, людей; підвищення швидкості міжнарод)
ного обміну наукоємними технологіями і знаннями; розви)
ток світової інфраструктури, що дає змогу вирішувати
найбільш нагальні проблеми національних держав. Одночас)
но глобальні трансформації посилюють і поглиблюють су)
перечності світової економіки. Зростання корпоративного
впливу визначає основні напрями процесу інституціоналі)
зації глобальних економічних відносин.

Позиціювання України в глобальному просторі поля)
гає у віднаходженні "свого місця", що дасть змогу ефектив)
но використовувати переваги інтегрування корпорацій у
світову економіку та вирівнювати міжнаціональні супереч)
ності.

Запізнілий вихід України на світовий ринок не дає змо)
ги країні встановлювати правила світової торгівлі, однак не
позбавляє можливості просувати свої інтереси в міжнарод)
ному середовищі. Україна, що у 80)ті роки ХХ ст. посідала
62 місце серед країн)членів ООН, була приречена на трива)
лу й болісну інтеграцію в глобальне суспільство, яка не могла
відбуватися швидко і легко.

Глобалізація світової економіки є явищем об'єктивним,
що відбуватиметься незалежно від бажань окремих сус)
пільних груп. Вирішення проблеми знаходження Україною
свого місця в системі міжнародних відносин має грунтува)
тися на інтеграції українських корпорацій до світового
співтовариства. Національні інтереси зумовлюють пріори)
тети і форми міжнародного співробітництва. Україна як
держава, що претендує на самостійний розвиток, процеси
регіональної та національної інтеграції має поєднувати з
захистом внутрішнього ринку, підтримкою вітчизняних то)
варовиробників, "вирощуванням" власних корпорацій, здат)
них успішно конкурувати з транснаціональним капіталом.
Процеси національної самоідентифікації стають основою
ефективного використання глобальної інтеграції в інтере)
сах власного соціально)економічного розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статі є встановлення міри впливу глобаліза)

ційних процесів на стан української економіки, визначення
напрямів найкращого використання можливостей глобалі)
зації та запобігання глобальним загрозам.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Збалансоване трактування сутності глобалізації вияв)

ляє як її нові можливості, так і викликані нею недоліки, а
наслідки глобалізаційних процесів неоднозначно оцінюють)
ся різними вченими та політиками. Інтенсивність і спрямо)
ваність глобалізаційного впливу та результати глобалізації
суттєво відрізняються у різних країнах, галузях, компаніях
(табл. 1).

Трансформації глобальної економіки визначають спе)
цифічні прояви, глибину і тривалість кризових явищ і при)
чини, що її породжують. Проявом глобалізації є стрімке
поширення кризових явищ у світовій економіці. Глобаліза)
ція економіки, не запобігаючи системним кризам, змінює їх
сутність і поширює негативні явища на все більшу кількість
країн. Джерело проблем полягає в циклічному характері та
загальних закономірностях розвитку глобальної капіталі)
стичної економіки як результату накопичення й перероз)
поділу корпоративного капіталу.

Посилення кризових процесів у глобальній економіці
зумовлено характерними рисами і основними виявами гло)
балізації, що пов'язані з поширенням впливу корпорацій у
світовій економіці. Найвпливовішими з особливостей гло)
балізації є інтернаціоналізація, технологізація, диференці)
ація рівня розвитку країн, посилення монополізації ринку,
розширення торгівлі та її лібералізація, капіталізація, підви)
щення тиску на екологію, посилення процесів злиття і по)
глинань, фінансіалізація, збільшення обороту капіталу, ніве)
лювання національно)державних відмінностей країн, лока)
лізація позитивного ефекту, хронічні і зростаючі дисбалан)
си фінансової системи, поява глобальної людини)працівни)
ка, спільне вирішення глобальних проблем (рис. 1).

Найбільш надійним показником економічного зростан)
ня вважають темп підвищення ВВП, від'ємні значення яко)
го стають ознакою спаду. Зарахування країни до категорії
"розвинута" здійснюється за критеріями "виробництво ВВП"
і "виробництво ВВП на душу населення". Динаміка обсягів
ВВП України у 2000—2008 рр. має позитивну тенденцію
(табл. 2). У 2009 р. спостерігається значний спад ВВП — на
19%, що адекватно процесам кризи у світовій економіці.
Однак, незважаючи на період економічного зростання, Ук)
раїна не досягла обсягів 1990 р., виробляючи у 2008 р. 85,8%
від рівня 1990 р.

Процес глобалізації приводить до появи міжнародних
виробничих ланцюжків ТНК з новою системою міжнарод)
ного розподілу праці. У розвинутих країнах зосереджують)
ся науково)дослідні підприємства, органи маркетингу та
управління, банки та фінансові установи; у країнах, що роз)
виваються — підприємства з найнижчим організаційно)тех)
нологічним рівнем для забезпечення масового виробництва
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стандартизованої продукції [2, с. 68; 5, с. 25]. Міжнародна
спеціалізація країн, посилена процесами інтеграції, стає ще
одним фактором поглиблення диспропорцій розвитку країн.

Україна переважно експортує недорогоцінні метали і
вироби з них (33,7%), мінеральні продукти (13,8%), машини
й устаткування (12,6%), продукти рослинного походження
(7,7%). Найзначнішими статтями експорту є мінеральні про)
дукти (34,8%) і машини й устаткування (13,4%) (табл. 3).

Пріоритет підприємств чорної металургії, нафтогазо)
вого комплексу й імпортерів товарів масового споживання
серед найбільших підприємств України збурює залежність
країни від зовнішнього ринку та підвищує рівень впливу
світової кризи на українську економіку. Країни, що розви)
ваються, у тому числі Україна, не здатні подолати техноло)
гічний відрив від найрозвинутіших країн, і навіть збільшу)
ють його. Такі країни змушені вести цінову конкуренцію,
знижуючи витрати на оплату праці та первинну обробку си)
ровини [2, с. 69].

У 2010 р. Україна поставляла на ринки країн Європи 28%
загального експорту продукції, а на ринки СНД — 48%, з
яких переважну частину (44%) — в Росію (табл. 4). Україна
збільшила обсяги експорту у порівняні з 2007 р. на 30%, об)
сяг експорту у країни СНД збільшився на 50%, одночасно

цей показник для країн Європи практич)
но не змінився.

Процеси злиття і поглинання про)
мислових підприємств стали найпоши)
ренішими явищами глобальної економі)
ки, найбільш характерними для періодів
піднесення як окремих країн, так і світо)
вої економіки. Початок процесів злит)
тя і поглинання у 60)ті роки ХХ ст. по)
в'язують з різними чинниками: випадко)
вим збігом обставин; змінами у віднос)
них цінах, внаслідок, наприклад, регу)
лювання; потребою в захисті від опор)
туністичної поведінки менеджерів; тех)
нологічними чинниками.

За оцінкою Дж. Гелбрейта, на почат)
ку 1970)х років економіка США склада)
лася з двох частин. Половину економі)
ки становила "купка" гігантських корпо)
рацій, керівники яких кількісно гублять)
ся в університетській аудиторії. Інша по)
ловина — 12 млн дрібних фірм плюс не)
врахована кількість нелегальних під)
приємств приватнопідприємницької
економіки [4]. Економічна потужність
корпорацій перевершує економічну силу
окремих держав, у тому числі України.
Наприклад, ВВП України у 2004 р. (68
339 млн дол.) був у 2,6 рази меншим за

річний обсяг найпотужнішої корпорації "Дженерал Мо)
торс" (176 558 млн дол. США) [5, с. 24]. Продажі цієї корпо)
рації за перше півріччя 2011 р. досягли 75567 млн дол., тоді
як ВВП України за аналогічний період дорівнював приблиз)
но 72 млрд дол.

Українські корпорації у кризові процеси ввійшли з дво)
ма грандіозними проблемами: залежність нефінансових
корпорацій від банків на фоні кредитної кризи та значний
рівень зносу фондів. За даними агентства "Експрес)Рей)
тинг", середня частка банківських кредитів у зобов'язаннях
компаній становить 23%, однак немало підприємств 50% зо)
бов'язань фінансують за рахунок банківських кредитів. Се)
редній рівень зносу фондів підприємств становить 45%, на
ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" цей показник дорівнює
85%, на ПАТ "Донбасенерго" — більше ніж 90% [1].

В Україні технологічні зміщення мають виражену рег)
ресивну тенденцію. Стрімка деградація науково)промис)
лового потенціалу країни підтверджує і закріплює на май)
бутнє периферійний статус України. Хаотичне руйнуван)
ня структури української економіки, інтегрованої в еко)
номіку Радянського Союзу, та безсистемна корпоратиза)
ція, призвели цілком прогнозовано до структурної дефор)
мації економіки.

Відмова від структурної, промис)
лової, інвестиційної політики і на)
слідування принципів ультраліберал)
ізму призвела до порушення основних
відтворювальних контурів економіки.
Продовжується розшарування еконо)
міки на прибуткові й активні сектори
та сектори, що деградують. Сфера
обороту капіталу, у якій сконцентро)
вана значна кількість фінансових кор)
порацій, характеризується надпри)
бутками і високою оборотністю капі)
талу. У виробничій сфері експортоо)
рієнтовані корпорації сировинного
сектора зберігають відносну ак)
тивність і рентабельність, тоді як
внутрішні галузі характеризуються
низькою рентабельністю та неплатос)
проможністю. Зростання цін на енер)
гоносії і транспортні послуги посилює
територіальну дезінтеграцію еконо)
міки, порушуючи спеціалізацію й ко)
операцію економіки.

Сировина спеціалізація, низька
оплата праці, незначне фінансування
наукових досліджень, зростання
зовнішніх заборгованостей з відпові)
дною втратою суверенітету в прове)
денні економічної політики за участю
МВФ прирікають країну на нееквіва)

Можливості Виклики 
технологічні, економічні й соціальні 
інновації; 
взаємодія між державами; 
міжнародна координація; 
доступ до передових досягнень 
людства; 
можливості для застосування й 
поширення передових технологій; 
сприяє зниженню витрат та 
підвищенню економічної ефективності 
виробництва; 
прискорення розвитку продуктивних 
сил; 
формування нових політичних підходів; 
створення потужної ресурсної бази й 
інтелектуального потенціалу; 
створюються умови міжфірмової 
взаємодії та співробітництва; 
забезпечуються можливості 
додаткового переливання капіталів; 
формується міжнародний ринок цінних 
паперів; 
розробляються механізми 
міждержавного регулювання діяльності 
корпорацій. 

посилення диспропорцій у розвитку різних країн світу; 
загострення суперечностей розвитку міжнародних 
відносин;  
зниження ефективності механізмів ринкового 
саморегулювання;  
підвищення нестійкості економіки; 
 ризики спонтанного розвитку негативних явищ; 
уникнення корпораціями державного контролю, 
скорочення ресурсу державного регулювання 
економічних процесів; 
деформації національного відтворювального процесу; 
поширення єдиних стандартів на національні 
культури; 
моральне старіння робочої сили; 
посилення дуалістичного характеру економіки; 
підвищення впливу зовнішніх факторів на розвиток 
держави; 
отримання надприбутків за рахунок підприємств 
сусідніх країн; 
монополізація застосування нових технологій та 
інформації; 
блокування ринків сировини та збуту; 
експансійна цінова політика; 
диктат рівня виробництва товарів та їх видів; 
гальмування процесу передачі технологій.  

Таблиця 1. Можливості й виклики глобальної економіки

 

Вияви глобалізації

інтернаціоналізація

розширення
торгівлі, її
лібералізації

процеси злиття
і поглинання

капіталізація

хронічні й зростаючі 
дисбаланси 

фінансової системи

криза інституту 
держави

спільне вирішення 
глобальних проблем

поява глобальної 
людини -працівника

підвищення тиску на 
екологію

диференціація
рівня розвитку країн

технологізація
монополізація

ринку

нівелювання
національно-державних
відмінностей країн

фінансіанізація ,
посилення обороту

капіталу

локалізація 
позитивного ефекту

Рис. 1. Системні трансформації глобальної економіки
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лентний обмін і нарощування технологіч)
ного відставання. Пастка сировинної спец)
іалізації означає втрату внутрішніх джерел
і перспектив економічного зростання. Па)
нування підприємств гірничо)металургій)
ного комплексу, їх вагомий внесок у ВВП
України призвів до невтішних наслідків під
час кризи. Окрім прямого впливу на націо)
нальний ВВП, зниження виручки
підприємств ГМК загрожує погіршенням
торговельного балансу, "валютним голо)
дом", нестачею грошей для бюджетних ви)
датків, значним підвищенням рівня безро)
біття.

Кризові процеси дестабілізували соц)
іально)економічне становище Ук)
раїни. Під час кризи втратила
стабільність ситуація на валютно)
му ринку України, національна ва)
люта девальвувала на 40—50%
відносно долара. Зростання спо)
живчих цін становило в 2007 р.
16,6%, у 2008 р. — 22,3%. Рівень за)
реєстрованого безробіття у 2008 р.
досяг 6% населення, що становило
1,4 млн осіб [8].

Криза ліквідності банківської
системи не оминула й Україну, яка
є учасником глобального фінансо)
вого ринку капіталів. За даними
НБУ, на 01.01.2008 р. зобов'язання
банків становили 529 млрд грн. За
даними Асоціації українських
банків, на кінець 2010 р. зобов'язан)
ня банків дорівнювали 804,4 млрд
грн. (чисті активи — 942,1 млрд
грн.), на кінець першого півріччя
2011 р. — 872 млрд грн. (1019,8 млрд
грн.). Характерною рисою стало за)
лучення банками з іноземним капі)
талом коштів від материнських
банків, тобто міжбанківські кредити становили 163,5 млрд
грн.

В економіці України кризові процеси виявилися через
кризу ліквідності, що обмежило доступ до зарубіжних кре)
дитів; кризу в житловому будівництві,
викликану значним скороченням іпо)
течного кредитування банками; зрос)
тання цін на енергоносії, що автоматич)
но призвели до зростання цін на
більшість українських товарів і послуг;
зростання рівня інфляції в Україні, яка
інтегрована у світову економіку. Сис)
темні проблеми української економіки,
такі як безвідповідальність чиновницт)
ва, дотримання індивідуально)кланових
інтересів, технологічна деградація, роб)
лять перспективи України невтішними.
Песимістичним варіантом розвитку
може стати економічна дезінтеграція
регіонів за етнічними і мовними озна)
ками, а оптимістичним — закріплення
вторинного сировинно)допоміжного
статусу для цілісної країни [7].

Тяжкі наслідки кризи для України
посилюються пасткою зовнішньої бор)
гової залежності. Необхідність рест)
руктуризації наявної заборгованості та
одночасно потреба в нових позиках оз)
начають втрату економічної само)
стійності та подальшу відмову від
внутрішніх резервів розвитку.

За даними Виконавчого комітету
СНД, у 2008 р. дефіцит Державного
бюджету України досяг 1,7% ВВП —
11,8 млрд грн. [8]. За оцінками Світово)
го банку, баланс бюджету за 2005)2009
рр. дорівнював відповідно — 2,3%, )
1,3%, )2,0%, )3,1%, )8,7% від ВВП [13].
За даними [14, с. 5], дефіцит зведеного
платіжного балансу склав у 2008 р. 3209
млрд дол. США, порівняно з профіци)

том 9421 млрд дол. у 2007 р. За даними Національного бан)
ку України, дефіцит бюджету у 2010 р. збільшився порівня)
но з попереднім роком на 29,5% та досяг 48,2 млрд грн., що
дорівнює 4,4% ВВП (4,1% у 2009 р.) [10].
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Таблиця 2. Показники розвитку України за роками [3; 12]

Вид продукції 

2009 р. 2010 р. 
Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

тис. дол. 
США % тис. дол. 

США % тис. дол. 
США % тис. дол. 

США % 

Всього 39702883,3 100 45435559,2 100 51430521,6  60739969,3  
У тому числі         
Продукти 
рослинного 
походження 

5034894,2 12,7 1259948,6 2,8 3976325,5 7,7 1563710,4 2,6 

Мінеральні 
продукти 3900091,4 9,8 15695085,5 34,5 6731329,0 13,1 21127916,9 34,8 

Недорогоцінні 
метали і 
вироби з них 

12816758,1 32,3 2676558,8 5,9 17332546,9 33,7 4127967,2 6,8 

Механічне 
обладнання; 
машини та 
механізми, 
eлектрооблад-
нання та їх 
частини 

5014319,1 12,6 6257043,8 13,8 5670416,3 11,0 8166974,9 13,4 

Таблиця 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі України

Показник Ринок 2000 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Темп 
зростання 
2010 р. до 

2007 р. 

Експорт 

Разом 14573 9039 11741 9598 11759 1,3 
У т.ч. країни 
СНД 4498 3666 4245 3827 5609 1,5 

Питома вага, % 31 41 36 40 48 1,2 
З них Російська 
Федерація * 3411 3852 3468 5157 1,5 

Питома вага, % - 38 33 36 44 1,2 
Європа * 3154 4176 2936 3298 1,0 
Питома вага, % - 35 36 31 28 0,8 
Азія * 939 1380 1162 1072 1,1 
Питома вага, % - 10 11 12 9 0,9 

Імпорт 

Разом 13956 4980 6468 5173 5448 1,1 
Країни СНД 8040 800 1058 787 940 1,2 
Питома вага, % 58 16 16 15 17 1,1 
З них Російська 
Федерація * 697 894 659 793 1,13 

Питома вага, % - 14 14 13 12 0,8 
Європа * 2402 3489 2640 2421 1,0 
Питома вага, % - 48 54 51 45 0,9 
Азія * 745 1157 1039 1223 1,6 
Питома вага, % - 15 18 20 22 1,5 

Сальдо 

Разом 617 4059 5273 4425 6311 1,6 
Країни СНД -3542 2866 3187 3040 4669 1,6 
Європа * -335 687 296 877 - 
Азія * 194 223 123 -196 - 

Таблиця 4. Зовнішньоторговельне сальдо України,
млн дол. США [9; 11; 12]

* — немає даних.
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Зовнішній борг України дорівнював 90,8% ВВП [13].
За оцінками [14, с. 5], загальний обсяг державного боргу
України на 31.12.2008 р. становив 130,69 млрд грн., або
16,97 млрд дол. США (13,8% ВВП), у т.ч. зовнішній   86,02
млрд грн., внутрішній — 44,67 млрд грн. Зростання внут)
рішнього боргу на 151% у 2008 р. відбулося за рахунок
збільшення статутних капіталів ВАТ "Державний експор)
тно)імпортний банк" і ВАТ "Державний ощадний банк Ук)
раїни" на суму 17,5°млрд грн. і поповнення Стабілізацій)
ного фонду на суму 5,9 млрд грн. За статистикою Націо)
нального банку України, станом на 31.12.2010 р. держав)
ний та гарантований державою борг становив 432,2 млрд
грн., або 39,5% до ВВП (порівняно з 34,7% — на кінець
2009 р.) [10].

Аналіз розвитку глобалізаційних процесів дає змогу
спрогнозувати тенденції глобалізації:

— подальша локалізація позитивних ефектів глобалі)
зації, перерозподіл якості життя на користь окремих країн
та народів, масова передача негативних наслідків глобалі)
зації (соціальних, культурних, морально)психологічних) у
країни "третього світу";

— зростання ролі країн "ядра", що включає США, Япо)
нію, держави Європи внаслідок локалізації інвестицій, ре)
сурсів, технологій у провідних країнах;

— одночасне посилення глобального і локального ха)
рактеру соціально)економічних процесів;

— зміна світових країн)лідерів через світову кризу;
— посилення процесів транснаціоналізації і капіталі)

зації;
— інтенсифікація розвитку інтелектуальної власності

як основи зростання національного багатства;
— посилення загрози світової стабільності з боку країн

"третього" світу, що "… не виявляють жодного економічно)
го прогресу та нездатні забезпечити навіть на своїй тери)
торії … лад" [6, с. 23];

— посилення релігійної ворожнечі, соціально)етичних
конфліктів;

— концентрація на ринках розвинутих країн, встанов)
лення контролю над прибутковими сферами діяльності
для отримання доходів від володіння монопольною рен)
тою;

— зростання глобальної залежності корпорацій та гли)
бини їхньої інтеграції, скорочення обсягу та зменшення ролі
традиційної форми міжнародної комерційної торгівлі та
посилення товарообміну в межах корпорації. За концепцією
"периферійної економіки" світова торгівля являє собою
модернізовану форму здійснення непротекціоністської пол)
ітики найпотужнішими державами світу, позбавляючи зов)
нішню торгівлю функції головної рушійної сили економіч)
ного зростання;

— тотальна галузева консолідація, ймовірність створен)
ня міжнародних суперкорпорацій шляхом злиття, поглинан)
ня або об'єднання найбільших ТНК світу;

—  поява ряду нових соціально)економічних явищ: без)
фабричне виробництво, інтернаціоналізація, міграція; ство)
рення "глобальної людини)працівника";

— гальмування темпів глобалізаційних процесів внасл)
ідок уповільнення темпів світового економічного зростан)
ня;

— міжнародна спеціалізація країн, поява міжнародних
виробничих ланцюжків ТНК з новою системою міжнарод)
ного розподілу праці;

— переміщення шкідливих виробництв за межі країн)
метрополій;

— збільшення частки наукоємної продукції та зменшен)
ня частки товарів первинної обробки і сировини; структур)
не зміщення світового експорту в бік продукції високотех)
нологічних галузей; фінансування корпораціями комерцій)
них напрямів наукових досліджень;

— глобалізація товарних ринків та розвиток комуніка)
ційних технологій, що дає змогу корпораціям відмовитись
від традиційних постачальників товарів і послуг, відносини
з якими були закріплені спільною власністю;

— створення наддержавних та міждержавних органів
регулювання глобалізаційних процесів, у тому числі для
вирішення важливих глобальних проблем;

— непідконтрольність корпоративного капіталу тра)
диційним інститутам глобального менеджменту, уникнен)
ня корпораціями державного та демократичного контро)
лю; послаблення суверенітету національного уряду через
посягання корпораціями на владу держави для досягнен)
ня мети.

ВИСНОВКИ
Для України прогнозовані позитивні результати глоба)

лізації, пов'язані з отриманням переваг від виробництва та
реалізації інноваційної конкурентоспроможної продукції;
можливостями повнішого використання переваг міжнарод)
ного поділу праці; отриманням допомоги міжнародних
фінансових організацій; виходом на світові ринки конкурен)
тоспроможної наукоємної продукції; використанням досв)
іду економічних трансформацій в інших країнах; застосу)
ванням передових технологій; підвищенням продуктивності,
зниженням витрат виробництва.

Прогнозовані негативні результати глобалізації пов'я)
зані зі статусом України як слаборозвинутої країни з низь)
ким рівнем ВВП на душу населення, що обмежена в свободі
економічних та політичних дій, визнала та законсервувала
своє периферійне місце у світі. Посилюватимуть негативну
дію глобалізації занепад неконкурентоспроможних украї)
нських виробництв і втрата частини національної культу)
ри. "Периферійний зовнішньоекономічний імідж" України
впливає на ефективність міжнародної діяльності українсь)
ких корпорацій.

Процеси регіональної та національної інтеграції краї)
на має поєднувати із захистом внутрішнього ринку, підтрим)
кою вітчизняних товаровиробників, "вирощуванням" влас)
них корпорацій, здатних успішно конкурувати з транснаці)
ональним капіталом. Альтернативою економічної і владної
експансії глобальних іноземних корпорацій мають стати
національні корпорації на основі подальшої регіоналізації,
вибір напряму якої враховуватиме рівень економічного й
інституційного розвитку країни як основний принцип фор)
мування інтеграційного об'єднання; розумне встановлення
цін на енергоносії і важливі сировинні ресурси; тверезе оц)
інювання ролі допомоги з боку розвинутих країн світу та
міжнародних економічних угруповань; остаточне позбав)
лення ілюзій щодо можливостей швидко вирішувати еко)
номічні проблеми та здійснення інституціонального рефор)
мування з урахуванням національної специфіки.
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