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Вступ. Найбільш визначною тенденцією розвитку сучасної світової 

економіки є взаємозв’язок та взаємозалежність між країнами та людьми. 

Економічне суспільство послідовно переходить від ізольованих національних 

економік, захищених бар’єрами, до взаємозалежної економічної системи. Цей 

процес прийнято називати глобалізацією. Зростання глобалізації в кінці ХХ 

сторіччя стало очевидним фактом, але в ХХІ сторіччі вона посилилась ще 

більше, поєднуючи історично віддалені та відмінні між собою національні 

ринки в один великий ринковий простір. 

Слід відзначити, що відношення до процесу глобалізації серед науковців та 

фахівців неоднозначне. Численні дискусії відмічають, що глобалізація має не 



тільки позитивні, але й негативні наслідки, видатки та вигоди розподіляються 

між учасниками вкрай нерівномірно. Однак альтернативи цьому процесу немає 

і ні одна країна не може дозволити собі залишатись в ізоляції від світової 

економіки, саме тому вивчення тенденцій глобалізації економіки України та її 

впливу на розвиток іноземного інвестування є вкрай актуальним та доцільним 

для дослідження. 

 На думку науковців [1,2] процес глобалізації має дві основні складові: 

глобалізацію ринків і глобалізацію виробництва. 

Глобалізація ринків – це процес об’єднання історично відокремлених і 

відмінних між собою національних ринків в один великий ринковий простір. 

Сприяють цьому процесу великі міжнародні компанії, наприклад такі, як  

«Coca-Cola» чи «McDonalds», які продають стандартизовані види продукції в 

усьому світі. Однак в збуті товарів, що обумовлені  культурними 

особливостями та традиціями споживання, національні ринки не поступаються 

глобальним. На сьогоднішній день глобальними є ринки товарів промислового 

призначення і товарів для задоволення універсальних потреб в усьому світі. 

Такими ринками є ринки алюмінію, нафти, пшениці, комп’ютерних технологій, 

реактивних літаків. Таким чином складається ситуація, при якій в глобальному 

масштабі між собою конкурують одні і ті самі фірми. 

Глобалізація виробництва передбачає виробництво товарів або надання 

послуг у будь-якому місці планети, де існують сприятливі фактори 

виробництва (робоча сила, енергія, земля та капітал). Діючи в такому напрямку,  

компанії намагаються скоротити  свої загальні витрати та підвищити власну 

конкурентоспроможність завдяки пропозиції якісної продукції за нижчими 

цінами. 

Виходячи з  визначень основних складових процесу глобалізації, можна 

припустити, що Україна може бути зацікавлена в прискоренні питань 

економічної інтеграції, бо, з одного боку, Україна -  це великий ринковий 

простір для збуту споживчих товарів, а з іншого – наявність кваліфікованої 

робочої сили, вартість якої нижча, ніж в більшості європейських країн. 



Gallup International з’ясовував відношення жителів планети до глобалізації. 

Виявилось, що 38% населення вважають, що глобалізація позитивно впливає на 

країни, де вони живуть, і тільки 15% - негативно [2].   

У 2003 році Інститут соціології НАН України і фірма «Социс» також 

провели загальноукраїнське опитування громадян України в рамках 

моніторингового дослідження «Українське суспільство», в якому був 

представлений досить широкий спектр запитань стосовно глобалізаційних 

процесів. Респондентам пропонувалося самостійно визначити, чи є вони 

прихильниками, чи противниками глобалізації.  

Так, наприклад, якщо 17,1 % респондентів вважали, що глобалізація 

пов'язана з «можливістю для розвинених країн використовувати нашу 

територію для ввезення відходів свого виробництва», то 21,9 % вважали, що 

глобалізація скоріше пов'язана з «можливістю об'єднати зусилля в боротьбі з 

екологічними катастрофами». Стосовно даного питання варто вказати, що серед 

тих, хто вибрав негативне твердження, 16 % потім вибрали позитивне 

твердження.  Разом з тим, у відповідях, що стосувалися трудових відносин і 

гуманітарного потенціалу, респонденти схильні оцінювати  глобалізацію за 

допомогою скоріше негативних тверджень. Зокрема, «можливість для 

розвинених країн використовувати нашу робочу силу» обрали 29,5%, тоді як 

позитивне твердження «можливість для наших людей знайти роботу за 

кордоном» вибрали 24,1%. [3].  

Результати опитувань свідчать про наявність не одностайно позитивного 

відношення громадян України до питань впливу процесів глобалізації на 

економіку країни. Наявність одночасно позитивного та негативного 

економічного впливу підтверджується і науковцями. [4] 

До позитивних моментів глобалізаційного впливу на економіку країни слід 

віднести: 

• зменшення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій; 

• можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання 

міжнародних економічних відносин; 



• забезпечення інвестиційної привабливості країни для іноземних 

інвесторів через приєднання до загальноприйнятих у світі регуляторних норм; 

• можливість входження країни до міжнародних коопераційних проектів. 

До негативних наслідків глобалізації зокрема відносяться: 

домінування економічно розвинених країн; 

• пригнічення розвитку окремих галузей національної економіки, що не 

завжди готові до повноцінної міжнародної конкуренції, заміщенні їх імпортом; 

• соціальну нерівність у порівнянні з економічно успішними країнами; 

• поглиблення нерівності у сфері зайнятості, продуктивності праці та 

матеріального добробуту населення країни. 

В контексті участі України в глобалізаційних процесах, слід звернути 

увагу на рівень впливу іноземного капіталу на українську економіку. В останні 

роки має місце переорієнтація напрямків вкладення коштів іноземними 

інвесторами. Так спостерігається різке скорочення частки іноземного капіталу у 

промисловість з 50% в 2003 році до 22,6% у 2008 році, натомість зростають 

обсяги вкладення іноземних інвестицій у банківський сектор, який є найбільш 

насиченим закордонним капіталом. Враховуючи важливість банківської 

системи для повноцінного розвитку держави, а також той факт, що головний 

удар фінансової кризи прийшовся саме на банківську систему, існує потреба в 

удосконаленні регулювання іноземного капіталу в банківській сфері.  

Висновок. Узагальнюючи викладене вище та спираючись на останні 

дослідження науковців [3-6], поліпшенню ситуації з іноземними інвестиціями 

та зупинення відтоку капіталу з країни можуть сприяти наступні заходи: 

1. відмова від орієнтації приватизації за найвищу ціну. Держава може 

отримати виграш також шляхом встановлення інвестиційних зобов’язань для 

покупця в постприватизаційний період; 

2. зменшення адміністративного та податкового тиску на інвесторів; 

3. скорочення видів ліцензійної діяльності, вдосконалення регуляторної 

політики, забезпечення стабільності податкового законодавства; 



4. прискорення приватизації за участю іноземних інвесторів, які мають 

прийнятний ринковий рейтинг. 

Однак реалізація цих заходів може сприяти процесу інвестування лише 

частково, тому  що зараз інвесторів відлякує невизначеність і високі ризики, 

пов’язані з економічною та політичною ситуацією в нашій державі. 
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