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Гелеверя Є. М., Сергієнко Ю. І. Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України
У статті проведено дослідження впливу глобалізації на процес діяльності вітчизняних підприємств, які змушені змінювати свої стратегії по-
ведінки на ринках товарів та послуг і пристосовуватися до нових умов ведення бізнесу. Визначено основні причини глобалізації, перелічено її по-
зитивні та негативні наслідки для національної економіки. Процеси глобалізації, що відбуваються сьогодні, безпосередньо торкнулися України. 
На підставі їх дослідження в статті наводяться основні причини, переваги та недоліки глобальних явищ, а також висловлюються прогнози 
щодо майбутнього розвитку та впливу глобалізації на національну економіку. Означено, що глобалізація має досить вагомий вплив на розвиток 
і функціонування економіки країни. Також процеси глобалізації досить широко впливають на розвиток вітчизняних підприємств. Розглянуто 
індекс рівня глобалізації країн світу KOF, який є найбільш поширеним у світі. Наведено рейтинг України за індексом рівня глобалізації KOF, надано 
динаміку зміни індексу за 2010–2019 рр. Визначено позитивні сторони та загрози, зумовлені входженням України до світового глобального про-
стору. Встановлено, що в умовах глобалізації українські підприємства намагаються досягти свого зростання за рахунок модернізації виробничих 
потужностей, запровадження сучасних технологій, забезпечення світового рівня продуктивності праці та якості продукції та послуг, удоско-
налення управління, активного державно-приватного партнерства. Виділено чотири основні варіанти розвитку, що надають можливість до-
сягнення успіху та підвищення оперативності діяльності підприємств в умовах глобалізації. Підсумовано, що, незважаючи на всі негативні ас-
пекти, глобалізація підвищує ефективність функціонування світової економіки, допомагає підприємствам досягти значного успіху за допомогою 
можливостей, що відкриваються, і об’єднує держави для вирішення глобальних економічних проблем. 
Ключові слова: глобалізація, діяльність підприємств, економічний розвиток, індекс глобалізації.
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Geleverya Ye. M., Serhiienko Yu. I. The Impact of Globalization Processes on the National Economy of Ukraine
The article studies the impact of globalization on the process of activities of domestic enterprises, which are forced to change their behavior strategies in the 
markets of goods and services and adapt to new conditions of doing business. The main causes of globalization are determined, its positive and negative 
consequences for the national economy are listed. The processes of globalization taking place today have directly affected Ukraine. Based on the carried out re-
search of these, the article provides the main causes, advantages and disadvantages of global phenomena, as well as forecasts for the future development and 
impact of globalization on the national economy. It is indicated that globalization has a significant impact on the development and functioning of the country’s 
economy. Also, the processes of globalization have a fairly wide impact on the development of domestic enterprises. The KOF index of the level of globalization 
of the world countries, which prevails in the most cases, is considered. The rating of Ukraine according to the KOF index of the level of globalization, the dynam-
ics of changes in the index for 2010-2019 are provided. The positive aspects and threats caused by Ukraine’s entry into the world global space are identified. It 
is determined that in the context of globalization, Ukrainian enterprises are trying to achieve their growth through the modernization of production facilities, 
introduction of modern technologies, ensuring world-class productivity and quality of products and services, improving management, active public-private 
partnership. There are four main development options that provide an opportunity to achieve success and increase the efficiency of enterprises in the context 
of globalization. It is summed up that, despite all the negative aspects, globalization increases the efficiency of the world economy, helps enterprises to achieve 
significant success through the opening-up opportunities, and unites countries to solve global economic problems.
Keywords: globalization, enterprise activity, economic development, globalization index.
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В умовах ринкових відносин основним завдан-
ням як національної економіки взагалі, так і 
кожного окремого підприємства зокрема є ви-

живання та розвиток в конкурентному середовищі. 
Це забезпечується як відповідною внутрішньою ор-
ганізацією, так і взаємодією із зовнішнім середови-
щем, оскільки ефективність діяльності визначається 
здатністю суб’єктів господарювання задовольняти 
потреби ринку.

Глобалізація, яку можна охарактеризувати як 
нелінійний багатовимірний процес зі складною ево-
люцією, зумовила формування економічної реаль-
ності, в якій все менше місця належить рівноважнос-
ті та стаціонарності ринків. У сучасних умовах світо-
ва економіка трансформується кількісно, якісно, без-
перервно та необоротно. Підприємства починають 
все більше залежати від світових подій економіки та 
змушені, навіть функціонуючи в межах лише одного 
національного ринку, забезпечувати свою глобальну 
конкурентоспроможність, враховуючи можливість 
вторгнення на ринок сильніших іноземних конку-
рентів. Традиційні прийоми управління, організацій-
ні структури, методи роботи вже не підходять для 
нового конкурентного середовища – глобального, 
мінливого, що постійно перебуває в перехідних про-
цесах. Уявлення про підприємство як про структурно 
стабільне та повністю кероване, з жорсткою функціо-
нальною ієрархією йде в минуле.

Серед вітчизняних та іноземних учених-еконо-
містів, які значно просунулися у дослідженнях сут-
ності глобалізації, наслідків її впливу на діяльність 
суб’єктів господарювання, можна відзначити та-
ких: Д. Лук’яненко, Т. Галахова [1]., А. Поручник [2],  
А. Старостіна [3], В. Богомазова [4], С. Соколенко [5], 
Д. Сакс [6], Д. Уорнер [7], Д. Доллар [8], Д. Френкель 
[9], Д. Ромер [10]. 

Разом із тим, незважаючи на велику кількість 
опублікованих праць та їх наукову значущість, бага-
то практичних і теоретичних аспектів проблематики 
вимагають подальших досліджень у цьому напрямку. 
Це стосується, перш за все, визначення ключових на-
прямів впливу глобалізації як на національну еконо-
міку взагалі, так і на розвиток окремих підприємств 
зокрема.

Мета роботи – дослідження процесу глобаліза-
ції та її впливу як на національну економіку, так і на 
розвиток окремих підприємств.

Визначальним завданням будь-якої держави в 
епоху глобалізації є необхідність гнучко вписатися у 
світовий економічний простір, активно та водночас 
усвідомлено, виважено брати участь у всіх процесах, 
що відбуваються. Водночас не можна жодною мірою 
упустити власні інтереси, інтереси національних під-
приємств, щоб забезпечити довготривале успішне іс-
нування українського бізнесу на міжнародному ринку.

Поточна діяльність сучасних підприємств та 
їх перспективи багато в чому визначаються впли-

вом глобалізації, яка являє собою процес, що само-
розвивається, підпорядкований своїм внутрішнім 
об’єктивним законам і закономірностям, дія яких по-
ширюється на всі господарюючі суб’єкти. 

Термін «глобалізація» походить від французь-
кого «global», тобто «планетарний», «всеосяжний», 
та означає всеохоплюючий процес трансформації 
світового співтовариства у відкриту цілісну систему 
інформаційно-технологічних, фінансово-економіч-
них, суспільно-політичних, соціально-культурних 
взаємозв’язків та взаємозалежностей [16].

Також під глобалізацією розуміють процес 
зростання впливу різних факторів міжнародного зна-
чення на соціальну діяльність в окремих державах. 

Вчені виділяють такі основні причини глобалі-
зації [15]: 

 збільшення обсягів і кількості злиттів підпри-
ємств як на рівні національної економіки, так 
і на транснаціональному рівні; 

 концентрація та централізація капіталу, зро-
щення великих підприємств і фінансових 
груп, які в процесі свого функціонування ви-
ходять за межі національних ринків; 

 розповсюдження впливу окремих національ-
них валют на соціально-економічні процеси в 
різних країнах світу; 

 прозорість державних кордонів, що, своєю 
чергою, дає можливість для свободи пересу-
вання; 

 поширення тенденції до більшої відкритос-
ті підприємств; «розмивання» національної 
приналежності продукції; 

 поява інформаційних технологій, науково-
технічний прогрес, що кардинально змінюють 
систему соціально-економічних відносин, 
створюють якісно новий технічний рівень ор-
ганізаційно-економічних відносин тощо.

Водночас вплив глобалізаційних процесів не за-
вжди є благом для економіки країни та підпри-
ємств. У деяких випадках можуть виникати не-

гативні ефекти, пов’язані з появою галузевих диспро-
порцій в економіці окремих країн, передусім тих, що 
розвиваються. Одночасно спостерігається прискоре-
ний розвиток галузей, продукція яких надходить на 
глобальний ринок, та застій у галузях, орієнтованих 
на внутрішніх споживачів. У крайніх випадках це 
призводить до ліквідації – не лише окремих, у тому 
числі великих підприємств, а й цілих галузей [13].

Отже, процеси глобалізації мають як позитивні, 
так і негативні наслідки для національної економіки 
(рис. 1) [15].

Як видно, глобалізація має досить вагомий 
вплив на розвиток і функціонування економіки кра-
їни. Також процеси глобалізації досить широко впли-
вають на розвиток підприємств. 
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Позитивні наслідки глобалізації Негативні наслідки глобалізації

Сприяння міжнародному розподілу праці та, як наслідок, –
поглиблення спеціалізації виробництва, впровадження

інновацій, зростання продуктивності праці 

Виникнення загроз для економічної безпеки та посилення
експансії економічно розвинених країн світу

Скорочення витрат та зниження цін за рахунок 
використання додатного ефекту масштабу

Використання переваг вільної торгівлі,
яка є основою глобалізації

Зростання швидкості вирішення проблем розвитку людства,
перш за все, соціально-економічних та екологічних

Посилення стимулюючих механізмів конкуренції за рахунок
сприяння розвитку нових технологій, поширення свободи
підприємництва та зростання влади споживача на ринку

Підвищення нестабільності функціонування національної
економіки з урахуванням залежності від світових криз, 

у т. ч. загроза дестабілізації фінансової сфери певної країни
через незалежні від неї причини 

Стимулювання вільного руху капіталів, збільшення розміру
інвестицій за рахунок наявних можливостей 

їх вільного переміщення

Нерівномірний розподіл переваг від глобалізації
між окремимим країнами та галузями національної економіки

Ймовірна втрата національної ідентичності
окремих країн, яка формувалася віками

Рис. 1. Позитивні та негативні наслідки глобалізації [15]

Рейтингові оцінки інтеграції країн у світовий 
економічний простір вказують на зв’язок процесів 
глобалізації та національних економік. Індекс рів-
ня глобалізації країн за версією KOF (KOF Index of 
Globalization), сформований у 2002 р. при Швейцар-
ському економічному інституті (KOF Swiss Economic 
Institute) за участі Федерального Швейцарського 
технологічного інституту (Swiss Federal Institute of 
Technology) є одним із найавторитетніших у світі та 
дозволяє виміряти рівень інтеграції країни у світовий 
простір за допомогою оцінки різних аспектів глоба-
лізації. Ці аспекти зводяться в єдиний інтегрований 
показник, за допомогою якого можна проводити рей-
тинговий аналіз країн.

Є три основні групи показників глобальної інте-
грації, за якими оцінюються країни в рамках індексу 
глобалізації (рис. 2). 

 Одним із найпотужніших факторів глобалізації 
є економічний фактор, що проявляється в діяльності 
великих корпорацій, які ведуть діяльність у своїх ін-
тересах у декількох країнах одночасно. 

Вітчизняні підприємства через низку об’єк-
тивних причин значно пізніше підприємств індустрі-
ально розвинених країн почали виходити на світовий 
ринок та набувати досвіду конкуренції на глобальних 
ринках. Однак за останні кілька років можна спосте-
рігати поступове збільшення їхнього індексу глобалі-
зації (рис. 3).

Одним із найважливіших факторів, що під-
вищують ефективність економіки країни, 
виступає конкуренція між підприємства-

ми, підприємцями, галузями. І на внутрішньому, і на 
міжнародному ринку підприємства конкурують між 
собою. Кожне підприємство, об’єднання має власну 
стратегію створення та підтримки конкурентної пе-
реваги. Як відомо, універсального рецепта розробки 
конкурентної стратегії немає. І лише та конкурентна 
стратегія, яка узгоджена з поточними умовами ді-
яльності в конкретній галузі промисловості, на кон-
кретному зовнішньому чи внутрішньому ринку, що 
має стійку репутацію, забезпечена фінансуванням і, 
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Основні групи глобальної інтеграції 

Соціальна глобалізація Політична глобалізаціяЕкономічна глобалізація

• обсяг міжнародної торгівлі;
• рівень міжнародної ділової 

активності;

•
•

 
торговельні потоки;• 
міжнародні інвестиції;
тарифна політика;
обмеження та податки
на міжнародну торгівлю тощо

•

• рівень культурної інтеграції;
• відсоток іноземного

населення;

•

•

 
міжнародний туризм;• 
міжнародні особисті контакти;
обсяг телефонного трафіку,
поштових відправлень, транс-
кордонних грошових переказів,
інформаційних потоків;
розвиток інформаційно-
комунікаційної інфраструктури
тощо

•

•

•

•

•

 членство держав у міжнародних
організаціях;
участь у міжнародних місіях
(включно з місією ООН);
ратифікація міжнародних
багатосторонніх договорів;
кількість посольств та інших
іноземних представництв
у країні тощо

Рис. 2. Групи глобальної інтеграції за версією KOF [14]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Індекс глобалізації 71,75
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Соціальна глобалізація 67,56 71,02 71,45 72,77 71,51 70,76 70,91 71,05 70,38 69,04
Політична глобалізація 85,9 85,85 86,45 86,57 86,4 88,27 88,52 88,56 88,32 88,35
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Рис. 3. Динаміка індексів глобалізації України з 2010 р. по 2019 р.

мабуть, найголовніше – людським фактором, може 
вести до успіху [11].

В умовах глобалізації вітчизняні підприємства 
намагаються досягти свого зростання за ра-
хунок модернізації виробничих потужностей, 

запровадження сучасних технологій, забезпечення 
світового рівня продуктивності праці та якості про-
дукції та послуг, удосконалення управління, актив-
ного державно-приватного партнерства. Однак най-
частіше власних зусиль буває недостатньо, і тому під-
приємства змушені здійснювати злиття між собою 

та іноземними підприємствами з метою утримання 
досягнутих позицій на галузевому ринку.

Успіху функціонування в умовах глобаліза-
ції підприємство може досягти не лише за рахунок 
об’єднання з іноземними організаціями, а й завдяки 
внутрішній політиці, яка дозволяє не входити до транс-
національної корпорації та підвищувати свій дохід на 
місцевому рівні, знаючи необхідні механізми. Вибір 
оптимальної стратегії розвитку залежить від кількох 
факторів: специфіки діяльності, цільового ринку, ме-
тоду позиціонування продукції чи послуг, конкурент-
них переваг, традицій і цінностей країни [12].

http://www.business-inform.net
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Процес глобалізації ринків має свої закономір-
ності формування та розвитку, які посилаються на 
міжнародні юридичні, економічні та політичні право-
ві норми. На рівні держави укладаються багатосто-
ронні договори та угоди в різних галузях діяльності, 
включно з економічною сферою. Дотримання таких 
угод є обов’язковим, оскільки порушення, як прави-
ло, тягне за собою ті чи інші санкції. Усе це посилює 
економічні ризики та негативно впливає на рівень 
економічної безпеки – насамперед тієї країни, сто-
совно якої введено санкції. 

Представникам вітчизняного бізнесу сьогодні 
доводиться все більше це враховувати. Виходячи із 
цього успішна діяльність підприємства в умовах гло-
балізації ринків потребує ефективної наявності двох 
складових – постійного вдосконалення процесів еко-
номічного управління та мінімізації витрат.

І те, й інше неможливо забезпечити без на-
явності достовірної та своєчасної інформації. Крім 
того, найважливішим методом виступає планування 
та прогнозування, за допомогою яких вирішується 
завдання наукового передбачення розвитку діяль-
ності підприємства.

Можна виділити чотири основні варіанти 
розвитку, що надають можливість досяг-
нення успіху та підвищення оперативності 

діяльності підприємств в умовах глобалізації [12]:
1. Позиціонування підприємства як лідируючо-

го на ринку.
2. Використання можливостей, зосереджених на 

світових ринках, з метою випередження конкурентів 
усередині країні. В умовах глобалізації підприємства, 
орієнтовані переважно на зовнішній ринок, не врахо-
вують специфіки місцевого попиту, тому необхідно 
докладати значних зусиль для створення продуктів, 
що відповідають потребам локальних споживачів.

3. Вилучення вигоди з виходу на нові ринки та 
використання інтеграції з іншими підприємствами. 
Інтеграція в міжнародному масштабі передбачає 
створення об’єднаного підприємства та пошук шля-
хів мінімізації витрат за рахунок дешевої робочої 
сили та виробництва товарів у великому обсязі за до-
ступними цінами.

4. Вузька спеціалізація та подальше зростання 
за підтримки партнерів.

Дані варіанти не вказують на універсальний 
шлях для досягнення швидкого успіху, але, викорис-
товуючи їх, можна розробити стратегію, яка враховує 
особливості конкретної діяльності в умовах глобалі-
зації ринку.

ВИСНОВКИ
З усього вищезазначеного можна зробити ви-

сновок, що глобалізація – це масштабний, але далеко 
не однозначний процес, який протікає всюди. З одно-
го боку, це – закономірний етап розвитку всієї еконо-

мічної системи та чудова можливість для поліпшення 
якості життя населення, проте, з іншого боку, необ-
хідно враховувати труднощі адаптації до нових умов 
вітчизняних підприємств, які змушені змінювати свої 
стратегії поведінки на ринках. 

Разом із тим, незважаючи на всі негативні аспек-
ти, глобалізація підвищує ефективність функціону-
вання світової економіки, допомагає підприємствам 
досягти значного успіху за допомогою можливостей, 
що відкриваються, і об’єднує держави для вирішення 
глобальних економічних проблем. 

Для забезпечення прийнятного рівня розвитку 
та «виживання» в умовах глобалізації підприємствам 
необхідно повністю інтегруватися в глобальну еконо-
міку та дотримуватися її принципів.                 
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