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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

 

Актуальність теми. Близько трьох останніх десятиліть поспіль 

панівною тенденцією розвитку економіки та суспільства вважається 

глобалізація. Термін "глобалізація" запропонував у 1983 р. американський 

дослідник Теодор Левітт (1925-2006) для характеристики процесу 

поширення бізнесу та діяльності провідних компаній у межах усього світу, 

виникнення ринків, на яких здійснюється купівля-продаж 

стандартизованої у світових масштабах продукції. Термін дуже швидко 

набув популярності як науковакатегорія при описі значно ширшого кола 

явищ, ніж передбачав Т. Левітт. Зокрема, разом із поширенням 

інформаційних технологій, інтенсифікацією культурних та господарських 

зв'язків,а також туристичних потоків, після глобалізації бізнесу, ринків та 

економіки почала розвиватися глобалізація суспільного життя. 

Виклад матеріалу дослідження. На рівні галузі глобалізація 

визначаєтьсятим, наскільки конкурентоспроможність компанії всередині 

галузі в данійкраїні взаємопов’язана з її конкурентоспроможністю в іншій 

країні. Чим більше глобалізована галузь промисловості, тим більше перева 

готримує компанія від внесеної технології, виробничого процесу, 



фабричної марки. Глобалізовані галузі промисловості мають тенденцію 

домінувати на кожному ринку одним і тим самим набором глобальних 

компаній, які координують між собою стратегічні дії в усіхк раїнах своєї 

активності. 

Глобалізація на рівні окремої країни характеризується ступенем 

взаємозв’язку її економіки зі світовою економікою в цілому. Незважаючи 

на зростання глобалізації світової економіки, не всі країни в однаковій мірі 

інтегровані до неї. Існують декілька головних показників, що визначають 

ступінь інтегрованості економік різних держав у глобальну економіку, 

серед яких: 

· співвідношення зовнішньоторговельного обороту і ВВП; 

· прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які спрямовуються в економіку 

країни і з країни, та портфельні інвестиції; 

· потік платежів роялті в країну та з країни, щопов’язані з 

переданням технології. 

Глобалізація на світовому рівні визначається економічними 

взаємозв’язками між країнами, які зростають та відбиваються на 

зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу та ноу-хау, що постійно 

збільшуються. 

Основною рисою процессу глобалізації є формування глобально 

функціонуючого виробничого процесу, серцевиною якого є сформовані 

інтернаціоналізовані відтворювальні цикли – ядра, що виступають 

своєрідним локомотивом світового господарства. В межах цих циклів 

формується світовий дохід, перерозподіл якого є головним стратегічним 

орієнтиром і основою зовнішньоїполітики будь-якої держави. У сучасному 

світі глобалізація справляє домінуючий вплив на розвиток  будь-якої 

країни. З одного боку, через розповсюдження інновацій у сфері технологій 

і менеджменту, активний обмін товарами, послугами, інвестиціями вона 

сприяє підвищенню ефективності функціонування національних економік, 



а з іншого – посилює нерівномірність, асинхронність та диспропорційність 

розвитку. 

На одному полюсі сучасноїсвітової економіки концентруються 

країни – глобальні лідери з домінуванням США. На основі вдалої 

багаторічної експансії у всіх сегментах світового ринку, накопиченого у 

безпрецедентних масштабах капіталу ключовими детермінантами їх успіху 

стають інтелектуалізація, соціалізація, екологізація, де індустріалізація 

економіки, пріоритетність знань та інформації, розвиток “людського 

капіталу”. 

На іншому полюсі світової економіки – більшість країн, для котрих 

економічна глобалізація проявляється як якісно нові умови розвитку, на які 

практично неможливо впливати, але обов’язково треба враховувати. 

Особливо важливо враховувати масштаби і динаміку процессу 

становлення системи глобального управління ресурсами планети і 

перерозподілом світового доходу, який не є еквівалентним. 

Глобалізація – це об’єктивний процес планетарного масштабу, який 

має як прогресивні наслідки, так і негативні. До позитивних ми можемо 

віднести: поширення нових інформаційних технологій та пов’язаних з 

ними переваг (скорочення часу і витрат на трансакції, поліпшення умов 

праці та життя); перехід на ресурсозаощаджуючі технології; 

посиленняуваги до важливих проблем людства та інші. 

Однак, глобалізаціяекономіки – це не лише вигоди від зростання 

участі країни в світових економічних процесах, але й висока ймовірність 

втрат, зростання ризиків. Глобалізаці япередбачає, що країни стають не 

просто взаємозалежними з причини формування системи міжнародного 

інтегрованого виробництва, зростання обсягів світової торгівлі та потоків 

іноземних інвестицій, інтенсифікації руху технологічних нововведень 

тощо, але й більш вразливими щодо негативного впливу 

світогосподарських зв’язків. Світова практика доводить, що виграш від 



лобалізації розподіляється далеко не рівномірно між країнами та 

суб’єктами економічної діяльності. 

Отже, до негативних наслідків глобалізації відносяться: посилення 

нерівномірності розвитку країнсвіту; нав’язування сильними країнами  

своєї волі, нераціональної структури господарства, політичної та 

економічної залежності. 

Саме тому, глобалізація як суперечливий процес, потребує 

регулювання на національному та міждержавномурівнях. 

Головні протиріччя глобальної економічної системи пов’язані з 

формуванням в рамках провідних західних держав замкненої 

господарської системи. Цей процесс можна прослідкувати за такими 

напрямками: 1) концентрація в постіндустріальному світі більшої частини 

інтелектуального і технологічного потенціа лулюдства; 2) зосередження 

основних торговельних потоків в межах співдружності розвинених держав; 

3) замикання інвестиційних потоків та 4) спрямованість міграційних 

потоків з країн “третього світу” в розвинені регіон ипланети. 

За умов глобалізації значно посилюється не лише економічна, але і 

політична та соціальна нерівність між країнами. Розрив у доходах між 1/5 

частиною народо населення, щопроживає в найбільш заможних країнах і 

1/5, що проживає в найбідніших країнах у 1997 р. Виражався 

співвідношенням 74/1, порівняно з 60/1 в 1990 р. і 30/1 – в 1960 р. для 

порівняння – в 1900 р. Цей розрив становив 3/1, у 1913 р. – 11/1. 

Висновки. Таким чином, глобальної економіки на сьогодні не існує: 

має місце господарська система, в якій економічний і соціальний розвиток 

більшої частини людства знаходиться в жорсткій залежності від прогрессу 

постіндустріального світу і від його можливості впливати на події в решті 

регіонів планети. Безумовно, господарські і інформаційні зв’язкистають 

все більш інтенсивними, протее їх значення в рамках різних соціально-

економічних систем залишаються діаметрально протилежними. Всередині 



постіндустріального світуглобальні тенденці їпризводять в кінцевому 

результаті до зближення рівнів розвитку окремих країн і їх жорсткого 

протистояння з рештою світу. У всепланетарному масштабі кожен новий 

прояв глобалізації каталізує формування однополюсного світу, в якому 

глобального значення може набувати лише його центр, як 

постіндустріальна складова. 


