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Постановка проблеми. Після Першої сві-
тової війни і до 1980х рр. відбувалося зміц-
нення національних держав. Функціонування 
єдиного глобального співтовариства було 
вкрай ускладнено через розкол світу на про-
тиборчі системи. Припинення холодної війни, 
розпад соціалістичного табору і Радянського 
Союзу створили передумови для глобалізації, 
головною рушійною силою якої стали країни 
Заходу, які побачили можливість розширити 
свій вплив в країнах, що розвиваються шля-
хом економічного і інформаційного проник-
нення. З останнього десятиліття XX ст. бере 
початок епоха найглибших трансформацій 
світової та національних економік, яка отри-

мала назву глобалізації. Глобалізація, згідно 
з визначенням американського дослідника 
Хелда Макгрю [8], – це розширення, погли-
блення та прискорення взаємозв’язків у світо-
вому просторі в усіх аспектах сучасного люд-
ського життя. Вона втілює ідею інтегрованості 
країн у світове співтовариство та їх спільного 
розвитку. Захоплюючи широке коло сфер 
діяльності людини, від культури до злочин-
ності, від фінансів до духовності, глобалізація 
викликає безліч дискусій. Відбувається різке 
прискорення процесу перетинання націо-
нальних кордонів грошима, товарами, послу-
гами, інформацією, людьми, що створює 
багато в чому інтегровану глобальну еконо-
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міку за допомогою торгівлі, іноземних інвес-
тицій, широкомасштабних перетоків капіталу, 
створення системи глобальних поставок, 
інновацій в інформаційних технологіях, масо-
вої міграції. Жодне з цих явищ не було чимось 
новим, але в кінці ХХ ст. їх синергія створила 
нову якість.

Зазначені економічні та соціальні транс-
формації є результатом свідомої, цілеспря-
мованої діяльності людей і протидії різних 
соціальних сил, що проявляється у наявності 
ряду суперечностей суспільноекономічного 
розвитку на етапі його глобалізації.

Україна відчула вплив глобалізації вже 
з перших років незалежності, коли її еконо-
міка та суспільна сфера стали відкритими 
для світу. Нові явища принесли Україні нові 
можливості та перспективи. Але, поряд із 
позитивними наслідками глобалізації, їй при-
таманні і протиріччя, які спричинюють болючі 
проблеми та загрози. 

Аналіз останніх досліджень. Праці таких 
вчених, як Й. Шумпетер, Дж. Стігліц, Дж. Сакс, 
С. Фішер, Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, 
Д. Перратон, В. Геєць, О. Білорус, Ю. Пахомов, 
А. Філіпенко, І. Бочан, О. Бузгалін, А. Чухно та 
багатьох інших є підґрунтям для подальших 
пошуків невирішених питань у сфері економіч-
них трансформацій. У своїй роботі ми також 
спиралися на результати досліджень І. Вал-
лерстайна, А. Згуровського, Д. Лукьяненка, 
А. Поручника, В. Колесова, М. Звєрякова, 
П. Куцика, О. Ковтуна, Г. Башнянина.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Однак при цьому 
потребує додаткового висвітлення питання 
причин, наслідків та особливостей глобаль-
них економічних трансформацій для забез-
печення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки в нових умовах.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення та систематизація гло-
бальних економічніх трансформацій, що від-
буваються на сучасному етапі розвитку світо-
вої економіки.

Виклад основного матеріалу. У 1990і 
рр. з'явилися концепції, що доводили неми-
нучість ослаблення і поступового відми-
рання держави. І деякі підстави для подібних 
висновків були. З одного боку, багато держав 
реально втрачали свій вплив, що виявилося в 
суттєвому скороченні державного втручання в 
соціальноекономічні процеси. З іншого боку, 
відбувалося посилення політичної влади і 
політичної активності за межами національ-
ної держави. З метою демонтажу потужного 

державного сектора посткомуністичних і 
постколоніальних країн Міжнародним валют-
ним фондом, Світовим банком і урядом США 
була запропонована концепція, що робила 
акцент на зменшенні державного втручання в 
економіку, яка отримала назву «Вашінгтонскій 
консенсус», або «неолібералізм». Головною 
домінантою функціонування і розвитку світо-
вого господарства стала ліберальна модель 
організації господарської діяльності [3].

Неоліберали вбачали в глобалізації не 
лише перемогу законів ринку над державною 
владою, а й початок формування глобаль-
ної цивілізації з новими інститутами і меха-
нізмами управління, що супроводжувалося, 
втратою національними державами монопо-
лії на реалізацію владних функцій. При ство-
ренні систем регіонального та глобального 
управління виникає проблема забезпечення 
демократії, організаційно оформленої в рам-
ках окремих держав. Адже все більший впли-
вовішими стають транснаціональні корпорації 
(ТНК) [6], неурядові організації, наддержавні 
органи, керівництво яких формується без 
використання демократичних процедур.

Політичний вимір глобалізації відбиває 
політичну вагу і вплив будь якої країни на 
світові процеси і зміни й дозволяє оцінити 
масштаби розширення її участі в цих проце-
сах та змінах. Цей вимір кількісно оцінюється 
з використанням таких спільних індикаторів 
як членство країни у міжнародних організа-
ціях та участь країни у місіях Ради Безпеки 
ООН, кількість іноземних посольств у країні, 
кількість ратифікованих міжнародних угод. 
Політична глобалізація супроводжується і 
новими загрозами. Найбільшою з них постає 
міжнародний тероризм [4]. Створена після 
закінчення «холодної війни» світова система 
зіткнулася з «антисистемним» противником, 
що не визнає правил світової спільноти. Теро-
ристи вперше у значних масштабах застосо-
вують сучасну техніку і наукові досягнення. 
Не володіючи потужними збройними силами 
і зброєю масового ураження, вони, тим не 
менш, здатні наносити навіть великим держа-
вам збиток, який можна порівняти з резуль-
татами дій великих армійських підрозділів 
або застосування зброї масового знищення. 
В сучасних умовах терористи проповідують 
свої цілі через глобальні інформаційні канали. 
На нашу думку, глобалізація сама по собі не 
впорядковує систему міждержавних відносин 
і не гарантує більшої безпеки.

Соціальний вимір глобалізації є фактором, 
який відображає міру інтегрованості пересіч-
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ної людини, її родини, її життя та праці в між-
народні суспільні інститути. Цей вимір оціню-
ється такими індикаторами як інтенсивність 
персональних контактів людини у банківській, 
телекомунікаційній та туристичній сферах з 
іншими країнами, рівень розвитку міжнарод-
ного туризму, рівень охоплення людини засо-
бами масової інформації та телекомунікації, 
відсоток іноземних громадян у країні та рівень 
охоплення країни мережами міжнародної тор-
гівлі. Соціальна глобалізація несе з собою не 
менше викликів і загроз, ніж економічна, осо-
бливо для країн, що розвиваються і не адап-
товані до цих змін. 

Економічний вимір глобалізації відбиває 
постійне зростання взаємозв’язку між потре-
бами людей, з одного боку, та можливостями 
виробництва й розповсюдження товарів і 
послуг із допомогою міжнародної торгівлі, 
надходження іноземних інвестицій і розвитку 
процесів транснаціоналізації – з іншого. Еко-
номічний вимір глобалізації будьякої країни 
перебуває у прямо пропорційній залежності 
від її політичної стабільності та наявності від-
працьованої законодавчої бази, що не підля-
гає швидким змінам [4]. 

Ми поділяємо точку зору професора 
М. Звєрякова, який зазначає, що «у межах сві-
тового господарства сформувалася мережа 
великих ТНК, які контролюють значну частину 
глобального ринку і перебувають між собою 
у відносинах жорсткої конкуренції. У підсумку, 
виникає специфічна ринковомережева сис-
тема господарювання, яка не координується 
з єдиного центру, що створює об’єктивні пере-
думови для збільшення кількості збоїв у гло-
бальній мережі монополій [3, с. 6].

Визначальною рисою сучасної фази гло-
бального економічного розвитку є зростання 
масштабів і загострення протиріч капіталіс-
тичної ринкової системи. Кожен етап транс-
формації світового господарства характери-
зується як загальними, так і специфічними 
суперечностями. Вони проявлялися в усіх 
підсистемах і компонентах світогосподарської 
системи – виробничих і соціальних відносин, 
ринкового механізму і менеджменту [2]. 

І. Валлерстайн щодо визначального впливу 
глобального капіталізму на загострення гео-
економічних протиріч доводить, що найбільш 
вірогідним сценарієм розвитку глобальної еко-
номіки буде прагнення нинішніх країн – ліде-
рів світового господарства реалізувати про-
ект «фіктивної трансформації, поверхневої 
трансформації», метою якої є недоторканність 
нерівності, що створилася [1, с. 164].

Найбільш масштабними і гострими про-
тиріччями, породжуваними глобальним еко-
номічним розвитком, на думку професорів 
Д. Лук’яненка, А.М. Поручника та В. Коле-
сова є наступні: між глобальною експансією 
монополій і національним економічним суве-
ренітетом країн світу, тобто між глобальними 
та національними економічними інтересами; 
між монополіями та між глобальною фінан-
совоолігархічним капіталом і немонополізо-
ваним сектором; асиметрія в обсягах і рівнях 
накопичення капіталу як результат моди-
фікації дії об'єктивних економічних законів 
міжнародними монополіями; загострення 
конфлікту інтересів глобального капіталу і 
міжнародного контингенту найманих праців-
ників; асиметрія між обсягами корпоративних 
вкладень в соціальний капітал і масштабами 
його споживання з боку ТНК; між глобаліза-
цією і регіоналізацією міжнародної економіч-
ної діяльності; суперечливе поєднання сти-
хійності глобального економічного розвитку 
та відносної планомірності національного і 
регіонального розвитку; між глобальними і 
локальними економічними інтересами; між 
найбіднішими і найбагатшими представни-
ками глобального соціуму; між концентрацією 
технологічного ресурсу в розвинених країнах 
і його відтоком з відсталих країн; нерівномір-
ність розвитку фінансового і реального сек-
торів глобальної економіки; між матеріаль-
ними активами і нематеріальними правами 
власності на них [2, с. 160170].

Висновки. Підпорядкування національних 
інтересів глобальному ринку є головним зміс-
том процесу глобалізації на сучасному етапі. 
Дії сил глобального капіталу у формі ТНК, 
з одного боку, та опір такій дії національних 
урядів, які відображають інтереси національ-
них держав, – з іншого і становлять, на наш 
погляд, головну суперечність світового еконо-
мічного розвитку [3].

Сучасний етап розвитку світової економіки 
являє собою початок складного і тривалого 
періоду усунення диспропорцій у масштабах 
як глобальної, так і національних економік. 
Шляхом відновлення пріоритету розвитку 
реального сектору економіки на новій техно-
логічній основі відбувається зміна глобальної 
господарської моделі, яка дає шанс подолати 
негативні наслідки світової кризи. 

Більшість дослідників зазначають, що 
зміна господарської моделі свідчить про кризу 
неоліберальної моделі глобалізації та її голо-
вних носіїв [3]. Оскільки головним виразником 
самої глобалізації є транснаціональні корпо-
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рації, остільки самі вони змінюють нині свою 
модель відтворення. 

Основними протиріччями глобальних еко-
номічних трансформацій є протиріччя: між 
суспільним характером виробництва і при-
ватним характером присвоєння його резуль-
татів; між фізичною та розумовою працею; 
між обмеженими ресурсами і постійно зроста-
ючими потребами в них; між високим рівнем 
розвитку техніки і недостатнім рівнем освіти та 
кваліфікації працівників; між досягнутим рів-
нем концентрації виробництва і недостатньо 
розвиненною спеціалізацією; між окремими 
типами і формами власності; між демократич-
ними і авторитарними методами управління; 
між ринковими і державними важелями регу-
лювання економіки.

Глобалізація стимулює перегляд принци-
пів управління як на національному, так і над-
національному рівнях. Заради задоволення 
потреб людини за рахунок переваги конку-
рентоспроможних ринків, при наявності чітких 
правил та політичних і географічних кордонів, 
управління на зазначених рівнях має ставати 
ефективнішим і скоординованішим. Для здій-
снення такої політики особливого значення 
набувають регулюючі функції таких міжна-
родних організацій як ООН, Світової органі-
зації торгівлі (СОТ), Міжнародного валютного 
фонду (МВФ), Світового банку, ЮНЕСКО, 
ЮНІДО, Всесвітньої організації із захисту 
інтелектуальної власності (ВОІВ) та інших. 
Зокрема завдяки координуючим діям ООН 

у світі почали поширюватися і втілюватися 
в життя ідеї сталого розвитку (Sustainable 
Development), які відіграють потужну стри-
муючу роль стосовно невпинного зростання 
загроз глобалізації.

Водночас останнім часом посилюються 
тенденції безроздільного домінування полі-
тики міжнародних організацій, котрі підтриму-
ють глобальні ринки, таких як СОТ, МВФ, Сві-
товий банк, над діяльністю організацій, котрі 
піклуються про забезпечення суспільних благ, 
зокрема збереження миру, охорону довкілля, 
захист прав людини, боротьбу з бідністю, роз-
виток охорони здоров’я, культури, освіти. Роль 
останніх у врегулюванні світового порядку, на 
жаль, починає слабшати, а фінансування, яке 
вони отримують, – зменшуватися. В цілому ж 
критики одностайно відзначають, що країни, 
більш ізольовані від міжнародних організа-
цій, – значно вразливіші перед загрозами гло-
балізації.

Механізм стримування негативних наслідків 
глобалізації з боку громадського руху полягає 
у ефективному суспільному впливі на рішення 
міжнародних організацій, урядів країн і транс-
національних компаній з метою забезпечення 
балансу між інтересами великих бізнесових кіл 
та гуманітарними й соціальноекономічними 
інтересами світової спільноти. Отже завдання 
подальших досліджень у зазначеному колі 
питань є пошук шляхів, спрямованих на вико-
ристання переваг глобалізації та мінімізацію її 
негативних наслідків. 
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