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Статтю присвячено економічній глобалізації, що розглядається передусім як процес формування і розвитку міжнародних виробничих мереж. Показано її відмінності від колишньої інтернаціоналізації виробництва,
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The article is devoted to economic globalization that is considered first of all as the process of formation and
development of international production networks. The article shows the differences from the previous production
internalization. The specific features of commodity chains and production networks forming in the process of globalization are provided.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Головною особливістю глобальної економіки є те, що жодна країна не може
існувати і забезпечувати ефективне функціонування поза її рамок у силу наявності взаємної залежності між світовими економіками.
Глобалізація суспільства включає у себе
важливий процес транснаціоналізації, яка
чинить вплив на розвиток національних економік, взаємопов’язуючи в єдину глобальну
структуру ринки праці, капіталу, технологій,
товарів та послуг. У зв'язку із цим наявні теорії транснаціоналізації розглядають як діяльність їх основного агента – ТНК та їх вплив
на глобалізаційні процеси. Транснаціональні
компанії (ТНК) нині функціонують у вигляді
інтернаціональних комерційних структур з
ефективним використанням факторів вироб© Федун І.Л., Генералов О.В.

ництва. Панівне становище ТНК у глобальній
економіці актуалізує подальші наукові пошуки
у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним основам
досліджень феномену глобалізації та формуванню міжнародних виробничих мереж присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких: Т.С. Медведкін,
А.В. Костильова, Л.В. Бичкова, В.В. Дятлова,
І.Ю. Стукан, Ю.В. Федорова, Д. Бхагваті,
Е. Гіденс, М. Кастельс, Д. Сорос, Д. Хелд
[1–19]. Віддаючи належне працям вітчизняних і зарубіжних дослідників, зауважимо, що
характер та масштаби розвитку ТНК у глобальній економіці ХХІ ст. зумовлюють необхідність подальших наукових пошуків феномену транснаціоналізації.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є систематизація
досліджень еволюції процесів глобалізації та
визначення зрушень і провідних тенденцій,
що відбуваються у процесі функціонування
ТНК як основних учасників розвитку світового
господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація є загальносвітовою тенденцією формування єдиного глобального суспільства на основі посилення
взаємопов’язаності та взаємозалежності
національних економік.
Незважаючи на те що поняття глобалізації
виникло нещодавно, саму її суть почали розглядати досить давно. На основі дослідження
поняття глобалізації в аспекті наявних економічних теорій зроблено висновки, представлені в табл. 1 [1, c. 6–7].
Поняття «глобалізація» відносно молоде.
Його введення в академічний обіг зазвичай пов'язують з ім'ям англійського соціолога
Роланда Робертсона. У 1985 р. він визначив
глобалізацію як сукупність об'єктивно фіксованих змін, що мають своєю основною метою
об'єднання світу в єдине ціле [2]. У 1992 р.
Р. Робертсон виклав основи своєї концепції в
окремій книзі, в якій глобалізація розглядалася
як «стиснення світу й інтенсифікація усвідомлення світу як цілого» [3, с. 8], акцентуючи увагу,
таким чином, на розгляді глобалізації як процесу становлення єдиного світового порядку.
Єдиного загальновизнаного наукового
визначення глобалізації поки так і не склалося.
Проте за всіх наявних відмінностей у підходах
є більш-менш загальне розуміння того, що
глобалізація – це розширення, поглиблення
і прискорення загальносвітових зв'язків [4].
Глобалізація не зводиться до одного процесу,
а являє собою складне поєднання цілої низки
процесів [5, с. 450]. Найчастіше розрізняють
три основні форми глобалізації: економічну,
політичну і культурну.

При цьому важливою вважається економічна глобалізація. На думку американського
економіста Джагдиша Бхагваті, вона означає «інтеграцію національних господарств
у загальносвітову систему за допомогою
зовнішньої торгівлі, прямих іноземних інвестицій, що здійснюються транснаціональними
корпораціями, потоків короткострокового капіталу, переміщення трудових ресурсів і населення взагалі, а також міжнародного обміну
технологіями» [6, с. 5–6]. Джордж Сорос звертає увагу передусім на «глобалізацію фінансових ринків і зростання домінуючого впливу
на національні економіки глобальних фінансових ринків і транснаціональних корпорацій»
[7]. А ось Тімоті Стьорджен уважає, що економічна глобалізація – це передусім зростаюче
значення міжфірмових виробничих мереж [8].
Більш повну наукову обґрунтованість і
змістовність концепція глобалізації здобуває
в працях тих учених, які пов’язують реальні
глобалізаційні процеси з інформаційним етапом сучасної науково-технічної революції та
її впливом на розвиток світової економіки,
фінансів, телекомунікаційних і транспортних
систем.
Глобалізація
економіки,
розширення
зовнішньоекономічних зв’язків виявляється у
підвищенні ролі і збільшенні масштабів діяльності транснаціональних кооперацій (ТНК).
Вони дедалі більшою мірою стають визначальним фактором для вирішення долі тієї чи
іншої країни в міжнародній системі економічних зв'язків. Активна виробнича, інвестиційна,
торговельна діяльність ТНК дає їм змогу виконувати функцію міжнародного регулятора
виробництва та розподілу продукції [9].
Багато вчених уважають, що глобалізація
суспільства включає у себе не менш важливий процес транснаціоналізації. У зв'язку із
цим наявні теорії транснаціоналізації розглядають як діяльність їх основного агента – ТНК,
так і їхній вплив на глобалізаційні процеси.

Таблиця 1
Глобалізація у поглядах різних економічних теорій
Представники
Відношення до глобалізації
Меркантилісти
Втручання держави в господарську діяльність країни у вигляді
протекціонізму є необхідним.
Прихильники кейнсіанської
Інвестиції – основне джерело економічного зростання, а їх
теорії
залученню сприяє активне співробітництво країн.
Інституціоналісти
Основа міжнародного співробітництва – неекономічний обмін.
Конс’юмеристи
Основа розвитку – поширення ідей та концепцій Заходу.
Прихильники теорії світових Економіка виходить за межі однієї держави. Глобалізація має
систем
економічний аспект.
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Транснаціоналізація – процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК, які є головним суб'єктом цього
процесу [1, c. 9]. Згідно з даними Конференції
ООН із торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), у світі
в 2007 р. налічувалося приблизно 79 тис.
материнських ТНК, які мали 790 тис. іноземних філій. У філіях ТНК працює 82 млн. осіб, а
обсяг експорту їх товарів і послуг перевищує
5,7 трлн. дол. На закордонні філії ТНК нині
припадає 11% світового ВВП і одна третина
світового експорту [10]. З урахуванням же,
наприклад, міжнародних субпідрядів, ліцензування, підрядного промислового виробництва
частка ТНК у цих глобальних агрегованих
показниках буде ще вагоміша.
У світі ТНК домінують фірми «тріади»: ЄС,
Японії і США (87 зі 100 найбільших ТНК світу
в 2006 р). При цьому 72 компанії зі 100 провідних мають штаб-квартири у п'яти країнах
(Великобританії, Німеччини, США, Франції
та Японії). Очолюють список 100 найбільших
нефінансових ТНК світу «Дженерал електрик»
(США), «Брітіш петролеум» (Великобританія)
і «Тойота мотор» (Японія). Серед галузей, в
яких діють провідні ТНК, на першому місці
знаходиться автомобільна промисловість.
Далі йдуть нафтова промисловість і телекомунікації [10].
На рис. 1 можна побачити основні країни,
де розташовані найбільші ТНК. Географія
списків у 2016 р. охоплює 63 країни, хоча
рік тому вони були представниками лише
61 країни. У рейтингу найбільше компаній зі
США – 587, Японії – 219 та Китаю – 200, Великої Британії – 92, Бразилії – 19, Австралії – 35,
Росії – 25.
За своїми масштабами провідні ТНК перевершують багато країн світу. Так, серед

100 найбільш великих економічних одиниць
світу в 2000 р. тільки 49 становили держави,
а 51 – транснаціональні корпорації. Виручка,
наприклад, компанії «РоялДатчШелл» (Великобританія – Нідерланди) більше, ніж ВВП
Венесуели; виручка торгової компанії «ВолМарт» (США) більше, ніж ВВП Індонезії; а
виручка «Дженерал моторс» (США) приблизно
того ж розміру, що й ВВП Ірландії, Нової
Зеландії та Угорщини разом узятих [11]. При
цьому ТНК діють не самі по собі, а є необхідним компонентом транснаціональних мереж
виробництва і розподілу, який водночас не
може працювати без решти мережі [12]. У ці
мережі часто в ролі субпідрядників ТНК інтегруються також малі та середні підприємства.
Національні кордони більше не формують
«герметичних» контейнерів для виробничих
процесів. Навпаки, відбувається фрагментація виробничих процесів та їх географічна
релокація у глобальному масштабі [13, c. 2].
Сучасна економічна глобалізація відрізняється від колишньої інтернаціоналізації
виробництва. Тімоті Стьорджен ілюструє різницю між ними прикладами з практики автомобільної промисловості [8, c. 5]. У цій галузі
фірми інтернаціоналізувалися, створюючи
нові закордонні виробничі потужності, які
були операційно відокремлені від «домашніх»
виробництв. Хороший приклад такого роду –
інвестиції американської компанії «Дженерал
моторс» в Європі, що призвели до створення
фірм «Опель» і «Воксхолл». Вони випускали
моделі, які на рівні деталей, платформ або
моделей майже не мали нічого спільного з
автомобілями, що випускалися «Дженерал
моторс» у США.
Фірми глобалізуються, коли вони намагаються інтегрувати в глобальному масштабі
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Рис. 1. Світовий розподіл найбільших ТНК у 2016 р. [2, c. 451]
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ключові функції, такі як поставки компонентів, розроблення автомобілів, упровадження
нових моделей (хорошим прикладом у цьому
плані є інвестиції американських автовиробників так званої «Великої трійки» в Мексику).
Глобалізація може полягати не в створенні
нових зарубіжних виробництв, а в інтеграції
вже організованих у рамках інтернаціоналізації закордонних господарських одиниць з
«домашньою» діяльністю. Але найчастіше
компанії і створюють нові закордонні виробництва, і намагаються будувати глобально
інтегровані організації. Тобто глобалізація
означає як розосередження виробництва, так
і централізацію і координацію корпоративного контролю, розроблення нових продуктів і
поставок компонентів.
Схожим чином розрізняє інтернаціоналізацію і глобалізацію виробництва англійський
дослідник Пітер Дікен [13, c. 5]:
– процеси інтернаціоналізації – просте розширення економічної діяльності через національні кордони. Це, головним чином, кількісний процес;
– процеси глобалізації – якісні процеси, які
включають у себе не тільки поширення економічної діяльності через національні кордони, а й (що більш важливо) функціональну
інтеграцію міжнародно розосереджених видів
діяльності.
У процесі економічної глобалізації формуються два типи міжнародних економічних
мереж, що складаються, на думку Гері Джереффі [14, c. 1], із глобальних товарних ланцюгів (або ланцюгів створення (додавання)
вартості) двох різних типів: товарних ланцюгів,
регульованих виробником (producerdrivencom
moditychains); товарних ланцюгів, регульованих покупцем (buyer-drivencommoditychains).
Перший тип ланцюгів характерний для
капіталомістких і технологічно інтенсивних
галузей промисловості, таких як автомобільна, авіаційна, комп'ютерна, напівпровідникова і важке машинобудування. У цих
ланцюгах великі, зазвичай транснаціональні,
виробники грають головну роль у координації виробничих мереж. Другий тип ланцюгів
більш типовий для тих галузей промисловості,
в яких провідну роль відіграють роздрібні торговці, фірми, що займаються просуванням і
реалізацією товару, і виробники «брендової»
продукції. Вони визначають специфікацію
виробів і замовляють їх виробництво у виробників, передусім у країнах, що розвиваються,
створюючи там децентралізовані виробничі
мережі. Цей тип ланцюгів характерний для
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таких галузей, як виробництво одягу, взуття,
іграшок, посуду, побутової електроніки і різних
виробів ручної роботи.
Два або кілька товарних ланцюга, які замикаються щонайменше на одного загального
актора, утворюють виробничу мережу. Інтенсифікація інтеграційних процесів у світовому
виробництві зумовлює необхідність інтеграції
промислових підприємств нашої країни в глобальні ланцюги створення вартості (ГЛСВ).
Виробнича кооперація національних підприємств з іноземними дасть змогу трансформувати їх у нові структури – міжнародні виробничі мережі (МВМ), які можуть включати один
або декілька пов’язаних між собою ГЛСВ. На
такі структури, за прогнозами різних світових
організацій, до 2020 р. припадатиме більше
60% світового виробництва промислової продукції [15, c. 50].
Отже, проблеми, переваги та недоліки глобалізації почали розглядати доволі давно.
Незважаючи на те що результати глобалізації економіки поляризовані щодо груп
розвинених і країн, що розвиваються, число
її прихильників набагато більше, ніж противників. Систематизація переваг та недоліків
глобалізації свідчить про переважній кількості
перших. Однак їх значимість для кожної країни може бути різною [16, c. 19–21].
До позитивних наслідків глобалізації можна
віднести:
• поглиблення спеціалізації;
• здатність зекономити на масштабах
виробництва, що призводить до скорочення
витрат і, відповідно, до зниження цін на продукцію;
• посилення конкуренції, яка сприяє розвитку нових технологій;
• мобілізацію більшого обсягу фінансового капіталу з меншими затратами;
Негативними наслідками глобалізації є:
• розподіл переваг від процесів глобалізації відбувається нерівномірно між окремими
країнами та галузями їх економік;
• можливість втрати національної ідентичності окремих країн, яка була сформована
історично;
• перехід приватних, державних проблем
на новий, глобальний, рівень, у зв'язку з чим
виникає необхідність урахування світових
господарських інтересів для вирішення національних проблем.
Активно критикують глобалізацію провідні
економісти, теоретики і практики. Зокрема,
Дж. Стігліц указує на те, що глобалізація
вигідна для тих країн, які «взяли свою долю
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у власні руки й усвідомили роль, яку держава
може зіграти у розвитку, замість того щоб
покладатися на саморегулюючий ринок», і
який руйнівний вплив вона може чинити на
країни, які розвиваються, особливо на найбідніші з них [17].
Розглянувши позитивні і негативні наслідки
глобалізації, варто зазначити, що якщо зупинити процеси глобалізації, то керувати ними
в інтересах розвитку національної економіки
необхідно [18, c. 24]. Кожна країна повинна створювати таку систему міжнародних
зв’язків, яка допоможе їй інтенсивно розвиватися, а не ставати сировинним придатком та
джерелом дешевої робочої сили.
Ціннісна
амбівалентність
українського
народу проявляється у тому, що, з одного боку,
спостерігається прагнення до інтеграції України
в глобальні та європейські економічні структури, а з іншого – прагнення зберегти при цьому
мотиви матеріальних традицій, характерних
для пострадянського простору [19, c. 109].
Щодо позитивних тенденцій глобалізації
в Україні, то 15 березня 2017 р. міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан
Кубів підписав угоду з Організацією економічного співробітництва та розвитку [20]. Це
свідчить про запровадження Україною міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності та сприяє розвитку української
економіки шляхом залучення прямих іноземних інвестицій. Також реалізація принципів
та стандартів соціальної відповідальності
бізнесу, згідно з керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку, сприятиме веденню відповідального
бізнесу в Україні.
Проте для українських підприємців існують
і негативні сторони глобалізації. Так, компанії,
які виготовляють продукцію за національними
стандартами, часто не витримують конкуренції з іноземними компаніями, які приходять
на український ринок із продукцією, виготовленою за міжнародними стандартами,

навіть якщо суттєвої різниці у якості товарів
не спостерігається. Так, наприклад, КП «Київпастранс» 17 серпня 2017 р. опублікувало
тендер на встановлення автоматизованої
системи оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на 460 млн. грн. [21]. При
цьому однією з умов участі в конкурсі була
наявність в учасника сертифіката міжнародного зразка про наявність системи контролю якості ISO 9001. Водночас в Україні діє
стандарт ДСТУ ISO 9001:2015, який визначає
порядок сертифікації у вітчизняній системі
контролю якості. В Україні є велика кількість
компаній, що займаються реалізацією аналогічних проектів лише на внутрішньому ринку
і не потребують сертифікації в міжнародній
системі контролю якості. Таким чином, глобалізація, розвиток міжнародних стандартів
та доступ іноземних компаній до українського
ринку призупиняють розвиток в Україні підприємств тих галузей, що давно існують на
міжнародному ринку, проте в країні лише
починають набирати обертів.
Висновки з цього дослідження. Отже,
глобалізація економіки – це складне та багатоаспектне поняття. Розуміння самого процесу
глобалізації дійшло до нас із давніх часів, і
нині вона стала найважливішою реальною
характеристикою світової економіки. цей процес має як переваги, так і недоліки, яких, на
жаль не завжди можливо уникнути, тому кожна
країна повинна підбирати певні методи та
механізми її регулювання. Для України досвід
інших країн є корисним із погляду можливостей його застосування у процесі подальшого
вдосконалення національної економічної системи, пристосування їх до глобальних умов
функціонування, що й зумовлює необхідність
подальших досліджень.
Статтю підготовлено в межах виконання науково-дослідної роботи «Глобальні
імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» (номер держ. реєстрації
0117U000508).
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