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Анотація. У статті розглянуто особливості глобалізаційних процесів, що відбувають-
ся у сучасному світовому господарстві. Досліджено підходи до виміру рівня глобалізованості 
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Інтенсифікація процесів інтернаціоналі-
зації виробництва і капіталів, розширення 
масштабів транснаціоналізації та розвиток 
на їх основі інтеграційних процесів визнача-
ють основну тенденцію розвитку сучасного 
господарства. В таких умовах посилюється 
взаємозалежність і взаємодоповнюваність на-
ціональних систем, унаслідок чого вони пе-
ретворюються в єдину інтегровану світогос-
подарську систему, виникнення та розвиток 
якої є проявом процесу глобалізації. Отже, ак-
туалізується питання дослідження глобаліза-
ційних трендів розвитку сучасного світового 
господарства та постійної оцінки характеру та 
ступеня їх впливу на розвиток національних 
економік світу.

Вагомий внесок у розробку концептуальних 
засад розвитку глобалізаційних процесів і їх 
взаємозв’язку з іншими процесами, що проті-
кають у світогосподарській системі, зроблений 
у працях таких українських і зарубіжних вче-
них, як Б. Баді, О. Білорус, О. Булатова, Е. Гід-
денс, В. Кувалдін, Т. Левітт, Д. Лук’яненко, 
А. Мазаракі, Дж. Маклін, Ю. Макогон, Ю. Па-
хомов, А. Поручник, Є. Савельєв, Р. Роберт-
сон, Я. Шолте, Д. Хелд та ін. Однак питання 
невизначеності та багатоаспектності впли-
ву глобалізаційних процесів на різні аспекти 
розвитку країн та взаємозв’язків між ними  
зумовлює необхідність подальших досліджень 
у цьому напрямі.

Актуальність зазначеної проблеми зумови-
ла мету статті, що полягає в оцінці впливу гло-

балізаційних процесів на розвиток сучасного 
світового господарства.

Термін «глобалізація» виник у другій по-
ловині 80-х рр. ХХ ст. Серед перших науков-
ців, хто дав визначення глобалізації, зазви-
чай, виокремлюють Т. Левітта, Дж. Макліна, 
Р. Робертсона, які пов’язували процес глоба-
лізації з логікою перетворення світу в єдине 
ціле [2, с. 11; 4, с. 103]. Більшість дослідників 
визначають глобалізацію як процес взаємодії 
різних взаємопов’язаних елементів цілісного 
світу, підкреслюючи розвиток процесів ін-
тенсифікації світових соціально-політичних 
відносин, зближення найвіддаленіших місць і 
подій, наростаючої взаємозалежності культур 
і суб’єктів міжнародних відносин, що втрача-
ють свої національні контури. 

Ян Шолте, узагальнюючи різні трактуван-
ня поняття «глобалізація», зводить їх до таких 
ключових загальноприйнятих визначень:

• глобалізація як інтернаціоналізація, ви-
ражається у взаємовідносинах між країнами, 
що характеризуються зростанням міжнарод-
ного обміну та залежності, в результаті чого 
відбувається перехід від «закритих» систем, 
де головними елементами є національні еко-
номіки до глобальної економіки, де окремі 
національні економіки включені до системи 
міжнародних процесів та угод;

• глобалізація як лібералізація, тобто як 
процес зняття державних обмежень і ство-
рення «відкритої» світової економіки без кор-
донів;
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• глобалізація як універсалізація, тобто як 
процес поширення різних об’єктів і досвіду 
серед людей усієї планети;

• глобалізація як вестернізація та модер-
нізація як поняття, що характеризує процеси 
«американізації» світу, поширення структур 
модернізму (капіталізм, індивідуалізм, раціо-
налізм, бюрократизм тощо) на весь світ;

• глобалізація як детериторізація, процес, 
унаслідок якого суспільний простір більше 
не відображається в поняттях територіальних 
просторів, відстаней і кордонів [5, с. 130].

Узагальнюючи наведені визначення, мож-
на виділити декілька ключових властивостей, 
що визначають сутність і особливості проце-
су глобалізації: по-перше, це процес форму-
вання єдиного простору; по-друге, це процес 
зростання залежності національних економік 
і їх перетворення та глобалізовану економіч-
ну систему; по-третє, це процес злиття націо-
нальних ринку у єдиний світовий глобальний 
ринок.

Економічну глобалізацію можна трактува-
ти як усебічну взаємозалежність національ-
них економік і світового ринку, інтеграцію в 
загальносвітову систему за допомогою зов-
нішньої торгівлі, прямих іноземних інвес-
тицій, потоків короткострокового капіталу, 
переміщення трудових ресурсів, обміну між-
народними технологіями. При цьому одним із 
напрямів економічної глобалізації є міжнарод-
на торгівля товарами, послугами, технологія-
ми, об’єктами інтелектуальної власності [3].

На початку XXI ст. темпи глобалізації тор-
гівлі та капіталу випереджають темпи глоба-
лізації виробництва. Особливістю сучасної 
міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 
стає все більш тісний зв’язок між торгівлею 
та прямими іноземними інвестиціями [6]. Гло-
бальному економічному середовищу, за про-
гнозами провідних міжнародних фінансових 
інститутів, залишаються притаманними озна-
ки економічної депресії і досить високого рів-
ня невизначеності перспектив та макроеконо-
мічної нестабільності [7]: 

• сучасний етап розвитку глобальної еко-
номіки характеризується надзвичайно висо-
ким рівнем державної заборгованості розвину-
тих країн світу, для подолання яких потрібно 

більше часу та вищої координованості дій на 
глобальному рівні; 

• заходи щодо нейтралізації кризових 
процесів засобами жорсткого фінансового та 
фіскального регулювання, до яких переважно 
вдаються уражені борговою кризою розвинені 
країни, втрачають ефективність; 

• помітно зросла стійкість країн, що роз-
виваються, до глобальних криз, що поясню-
ється зростанням якості економічної політики 
та порівняно меншою частотою внутрішніх і 
зовнішніх шоків у цих країнах;

• рецесія, зокрема в промислово розви-
нених країнах, супроводжується потужним 
зміщенням торговельних потоків у країни, що 
розвиваються. Зростання попиту на імпорт 
країн, що розвиваються, фактично є найваж-
ливішим чинником, який утримує світову еко-
номіку та торгівлю від глибшого спаду; 

• глобалізація як провідний тренд у роз-
витку глобальної економіки зумовлює ризики 
для країн, що розвиваються, стосовно зовніш-
ніх шоків і припинення зростання.

Характерною особливістю сучасного етапу 
економічної глобалізації є те, що країни, які 
перебувають на різних рівнях економічного 
розвитку, перебувають і на різних ступенях 
включення в глобалізаційні процеси, а понад 
50 найменш розвинених країн практично зна-
ходяться за межами глобальних змін. Врахо-
вуючи те, що процес економічної глобалізації 
здійснюється в різних видах діяльності, то для 
оцінки глобалізації торговельної діяльності 
використовується коефіцієнт торговельної від-
критості (експортна квота), динаміка якої за 
різними групами країн представлена в табл. 1.

На початку 80-х рр. рівень торговельної 
відкритості країн світу оцінювався експорт-
ною квотою у розмірі 19,8 %, зокрема розви-
нених країн – 19,48 %, країн, що розвивають-
ся, – 26,13 %, країн з перехідною економікою 
– 6,33 %. Упродовж 2012 р. рівень торговель-
ної відкритості розвинених країн збільшився 
на 44,9 % – до рівня 28,22 %, країн, що розви-
ваються, – на 42 % до 37,1 %, країн із перехід-
ною економікою – у 5,6 разів до 35,62 %. Екс-
портна квота України дорівнює 50 %, що на 
40 % більш ніж у середньому за групою країн 
із перехідною економікою та на 57,9 % більше 
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Таблиця 1

Показники торговельної відкритості країн з різним рівнем соціально-економічного  
розвитку за період 1980–2012 рр., [10] %

Країни Рік 
1980 1990 2000 2010 2011 2012

Розвинені країни 19,48 18,08 21,38 26,53 28,55 28,22
Країни, що розвиваються 26,13 25,58 34,66 35,97 37,61 37,10
Країни, з перехідною економікою 6,33 13,08 45,37 34,58 36,79 35,62
Україна – – 62,75 50,41 53,42 50,00
Світова економіка 19,80 19,19 24,56 29,91 31,98 31,68

за середньосвітовий показник. Отже, в умовах 
глобалізації існує загальна тенденція до збіль-
шення відкритості національних економік. 
Орієнтація на зовнішні ринки, з одного боку, 
є потужним стимулом розвитку національної 
економіки в умовах сприятливої зовнішньої 
кон’юнктури, а з іншого – коли зовнішній по-
пит зменшується, спад національної економі-
ки може бути непропорційно великим.

Відкритість економіки України залишаєть-
ся на високому рівні, що спричиняє її тісну за-
лежність від зміни зовнішньої кон’юнктури. 
Надмірна відкритість мала вкрай негативні 
наслідки для економіки України під час світо-
вої фінансової кризи 2008–2010 рр.

Оцінити масштаб інтеграції країни у сві-
товий простір дозволяє індекс глобалізації – 
рейтинг країн за мірою їх глобальних зв’язків, 
інтеграції та незалежності в економічній, со-
ціальній, технологічній, культурній, політич-
ній і екологічній сферах. Найбільш відомим є 
індекс, який розробив у 2002 р. швейцарський 
Інститут дослідження бізнесу (KOF), що оці-
нює країни за 24 показниками, об’єднаними у 
три основні групи глобальної інтеграції: еко-
номічна, соціальна та політична. Рейтинг KOF 
Індексу глобалізації 2012 р. представлений у 
табл. 2.

Отже, найбільш глобалізовані країни пере-
важно є невеликими за розміром і чисельніс-

Таблиця 2

Індекс глобалізації KOF за 2012 р. (208 країн) [8]

Рейтинг Країна
Загальний 
показник 

глобалізації

Економічна 
глобалізація

Соціальна 
глобалізація

Політична 
глобалізація

1 Бельгія 92,76 92,15 89,75 97,91
2 Ірландія 91,95 93,27 91,43 90,86
3 Нідерланди 90,94 91,91 87,87 93,99
4 Австрія 90,55 85,98 90,28 97,31
5 Сінгапур 89,18 97,39 91,04 75,10
6 Швеція 88,23 88,98 82,13 95,86
7 Данія 88,11 86,00 86,19 93,76
8 Угорщина 87,38 90,5 80,59 92,71
9 Португалія 86,73 83,54 84,50 94,36

10 Швейцарія 86,64 78,39 89,43 94,12
44 Україна 68,48 67,39 57,02 86,33

тю населення, зокрема Бельгія, Ірландія, Ні-
дерланди, Австрія, Сінгапур, Швеція, Данія. 
Україна посідає 44-те місце в рейтингу. Ре-
зультати у розрізі основних показників свід-
чать, що лідерами за показником економічної 

глобалізації, що відображає взаємозв’язок між 
потребами людей і можливостями виробни-
цтва та розповсюдження товарів і послуг за-
вдяки міжнародній торгівлі, надходженню 
іноземних інвестицій, були Сінгапур, Люк-
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сембург, Ірландія, Мальта, Бельгія; за показ-
ником соціальної глобалізації – Кіпр, Ірландія, 
Сінгапур, Австрія, Бельгія; та за показником 
політичної глобалізації, що відображає полі-
тичну вагу та вплив країни на світові процеси, 
масштаби розширення її участі в цих проце-
сах, – Італія, Франція, Бельгія, Австралія, Іс-
панія. Результати України у розрізі основних 
показників були такі: економічна глобалізація 
– 61-те місце; соціальна глобалізація – 69-те; 
політична глобалізація – 43-тє місце. 

З 2008 р. Всесвітній економічний форум 
публікує індекс залученості країн у світову 
торгівлю (ETI), що вимірює політику держав 
і ефективність роботи їх установ у сфері ве-
дення міжнародної торгівлі й розвитку еко-
номічного співробітництва за чотирма субін-
дексами: ринковий доступ, адміністративне 
управління на кордонах, транспортна та кому-
нікаційна інфраструктура, ділове середовище 
[9]. У табл. 3 наведено рейтинг країн за гло-
бальним індексом залученості країн до світо-
вої торгівлі.

Таблиця 3

Позиції країн у рейтингу ETI

Країна
Місце у глобальному рейтингу

2008 р. 2010 р. 2012 р.
рейтинг значення рейтинг значення рейтинг значення

Сінгапур 2 5,71 1 6,06 1 6,14
Гонконг 1 6,04 2 5,70 2 5,67
Данія 6 5,62 3 5,41 3 5,41
Швеція 3 5,66 4 5,41 4 5,39
Нова Зеландія 10 5,52 6 5,33 5 5,34
Фінляндія 7 5,61 12 5,25 6 5,34
Нідерланди 11 5,51 10 5,26 7 5,32
Швейцарія 9 5,58 5 5,37 8 5,29
Канада 5 5,62 8 5,29 9 5,22
Люксембург 12 5,50 9 5,28 10 5,20
Україна 68 3,77 81 3,84 86 3,79

Отже, топ-10 за індексом залученості країн 
до світової торгівлі формують відносно неве-
ликі відкриті економіки, для яких торгівля є 
ключем до досягнення ефективності, тому що 
їх внутрішні ринки малі. Сінгапур продовжує 
лідирувати у 2012 р. зі значенням – 6,14. Бу-
дучи невеликою країною, Сінгапур має дуже 
відкриту торговельну політику та експортери 
стикаються тільки з кількома бар’єрами на ці-
льових ринках. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон є госпо-
дарем деяких найбільш швидко зростаючих і 
найбільших економік по всьому світу. У рей-
тингу ETI існує великий розрив між Сінгапу-
ром, Гонконгом і Новою Зеландією та іншими 
країнами регіону. Це свідчить про те, що Азія 
до цих пір не повною мірою задіяла можли-
вості торгівлі в регіоні. За винятком 10 кращих 
і Австралії, яка посідає 17-ту сходинку, країни 

регіону залишаються за межами топ-20, з Ки-
таєм на 56-му місці та Індією на 100-й пози-
ції. Японія посідає 18-те місце в загальному 
заліку ETI у 2012 р. Внутрішній ринок країни 
знаходиться під захистом через дуже складну 
структуру тарифів, що поширюються, зокре-
ма, на сільськогосподарську продукцію.

Ряд країн ЄС потрапили до топ-20 рейтин-
гу ETI, що відображає їх добре розвинену 
інфраструктуру, широко доступні транспортні 
послуги, а також ефективне адміністрування 
кордону. Однак їх ефективність торгівлі стри-
мується надмірно обмежувальною єдиною 
торговельною політикою ЄС. 

США посідають 23-тє місце у 2012 р., про-
довжуючи тенденцію до зниження (у 2008 р. 
– 14, у 2010 р. – 19), унаслідок погіршення 
інфраструктури і менш сприятливого навко-
лишнього середовища. Росія у 2012 р. опини-
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лась на 112-му місці, нижче, ніж інші великі 
ринки, що розвиваються. Регіон Близького 
Сходу та Північної Африки підтримує висо-
кий ступінь різноманітності з погляду спри-
ятливих умов для торгівлі, з Об’єднаними 
Арабськими Еміратами на 19-й позиції. Що 
стосується України, то у 2012 р. вона посіла 
86-ту позицію, продовжуючи тенденцію до 
зниження (2008 р. – 68-ма, у 2010 р. – 81-ша 
позиція) [9].

Будучи динамічною базисною функціо-
нально складовою глобалізації, міжнародна 
торгівля набуває нових характерних рис під 
дією глобалізаційних процесів, а саме:

• у галузевій структурі глобальної тор-
гівлі товарами спостерігається нарощування 
частки високотехнологічної продукції, осно-
вними експортерами якої є США, Франція, 
Великобританія, Німеччина, Південна Корея 
та Сінгапур;

• міжнародна торгівля все більше набуває 
нематеріального характеру за рахунок збіль-
шенні частки послуг, що продаються, зокрема 
маркетингових, інжинірингових, консалтинго-
вих, фінансових тощо; 

• збільшення обсягів зустрічної торгівлі 
внаслідок інтернаціоналізації виробництва та 
зростання ролі коопераційних, довгостроко-
вих зв’язків, що виходять за межі разових ко-
мерційних угод;

• територіальна структура та географія 
світових торговельних потоків усе більше ви-
значається діяльністю ТНК;

• збільшується частка країн, що розвива-
ються, за рахунок бурхливого економічного 
розвитку та зовнішньої експансії Китаю, Індії, 
Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонкон-
гу тощо. 

 Отже, закономірності розвитку країн сві-
ту в межах світового господарства зумовлені 
особливостями глобалізаційних процесів. На-
ведені рейтингові оцінки рівня глобалізова-
ності країн є підтвердженням їх поширення 
без винятку на всі країни, які з урахуванням 
національної специфіки мають різний рівень 
включення до цих процесів. Найбільш глоба-
лізованими є невеликі за розміром національні 
економіки як європейські, так і азіатські. Гло-

балізація як провідний тренд розвитку сучас-
ної світової економіки зумовлює ризики для 
країн щодо зовнішніх шоків і можливостей 
економічного зростання.
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