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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ0 

 
МІСЯЦЬ Т., аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ 

 

Процеси сучасної глобалізації не є чимось несподіваним, що 
виникло в результаті якогось відкриття. Історично світ глобалізується 
й інтегрується у процесі всього свого розвитку. Якщо закон глоба-
лізації є об’єктивним законом розвитку людства, то процес трансфор-
мації є однією із ключових тенденцій у цьому законі. Розуміння харак-
теру та особливостей цього процесу в загальному контексті світових 
перетворень необхідне для вироблення ефективної стратегії еконо-
мічного співробітництва на міждержавному рівні, для вирішення 
нагальних завдань забезпечення національних інтересів кожної дер-
жави, в тому числі й України. 

За даними ООН, яка є світовим центром вивчення процесів 
глобалізації та формування перспективних моделей глобалізму, однією 
з головних тенденцій стрімкого розвитку глобального фінансово-
інформаційного простору є інтеграція світової економіки. Безпреце-
дентні соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних краї-
нах, глобалізація економіки, прискорений розвиток країн – лідерів 
світової цивілізації, який дещо призупинила сучасна фінансово-еконо-
мічна криза, породжують трансформацію світового співтовариства в 
новому тисячолітті. 

Питанням глобалізації та її трансформаційних особливостей у 
світовій економіці приділяється значна увага, різні аспекти цієї 
проблеми розглядали у своїх роботах такі науковці, як: О. Білоус [1], 
А. Гальчинський [2], А. Кузьменко [3], В. Новицький [4], О. Чувар-
динський [5] та ін. 

Однак чимало питань щодо трансформаційних процесів сучасної 
моделі глобалізації економічних відносин, у тому числі вплив світової 
фінансово-економічної кризи на світову економіку та зрушення, що 
обумовлені цим процесом, залишаються недостатньо дослідженими. 

Метою статті є визначення сутності трансформаційних процесів 
сучасної глобалізації, їх вплив на зовнішньоекономічні відносини, 
встановлення особливостей сучасних зрушень світової економіки вна-
слідок фінансово-економічної кризи, уточнення нового феномену глоба-
лізації – деглобалізації, оцінка зовнішньоекономічної диспропорції країн. 
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Світ увійшов у небачено складний трансформаційний етап, для 
якого характерно: з одного боку, перетворення капіталізму в найбільш 
розвинених країнах світу в новий соціально-економічний лад, який 
об'єктивно спроможний забезпечити соціалізацію розвитку; а з іншого 
боку, посилення та поширення процесів глобалізації, що призводять до 
появи суспільного ладу, який називають глобалізмом. Отже, доцільно 
проаналізувати та оцінити цей етап. 

Трансформаційні процеси у світовому економічному просторі 
перейшли в якісно новий вимір: із стану коливного спокою, врівнова-
женості до нового витка спіралі з коливними різко амплітудними 
рухами та синтетично-синергічним середовищем [6, с. 23]. Нині основ-
ним акцентом трансформаційного процесу є безпрецедентна світова 
криза як черговий виток глобалізації, який неминуче зламає всю стару 
форму світопорядку і призведе до реформування нової глобальної 
світової економічної системи – системи глобалізму. 

Аналізуючи проблеми впливу фінансово-економічної кризи на 
світогосподарську систему, О. Білоус відзначає, що криза американсь-
кої економіки матиме наслідком суттєве скорочення впливу США на 
події у світі. Сполучені Штати Америки не в змозі одночасно боротися 
з власною економічною кризою і нести відповідальність за всю світову 
фінансову систему. Для того щоб не зростав курс долара США щодо 
інших валют, внаслідок чого погіршуються умови для американських 
експортерів і зростає імпорт, американський уряд емітує все більше  
і більше грошових знаків, які не підкріплені реальними активами. 
Очевидно, що одна, навіть дуже економічно потужна країна, не може 
виконувати функцію центрального банку світу. Фінанси в загально-
світовому масштабі вже давно перестали виконувати лише обслуго-
вуючу роль стосовно виробничої сфери. Сьогодні сміливо можна 
говорити, що фінансова система перетворилася на самостійну одини-
цю, яка тільки побічно пов’язана з процесами в реальному секторі 
економіки. Глобальні фінанси стали генератором кризи [7, с. 12]. 

Можливе істотне скорочення обсягів міжнародної торгівлі, як 
наслідок – падіння попиту на основні види ресурсів і зростання 
економічної кризи у багатьох країнах, економіка яких більшою мірою 
залежить від експорту сировинних ресурсів. Венесуельський еконо-
міст, головний редактор часопису Foreign Policy, екс-міністр торгівлі 
та промисловості Венесуели Мойзес Наїм зазначає, що приватні транс-
кордонні потоки кредитів та інвестицій тимчасово відчутно скоро-
тилися. Наприкінці 2008 р. у США істотно знизився попит на імпор-
товані товари, внаслідок чого торгівельний дефіцит країни скоротився 
майже на 30 %. У Китаї за минулий рік імпорт скоротився на 21 %,  
а експорт приблизно на 3 %. У листопаді минулого року рух капіталу 
на ринки країн із перехідною економікою досяг свого найнижчого з 
1995 р. рівня, а емісії міжнародних облігацій майже цілком зійшли на 
нуль. Одночасно зі зниженням активності приватного сектора, швидко 
набирає сили міжнародний рух державного капіталу. Восени минулого 



, 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА 
 

ВІСНИК КНТЕУ 6/2009 
 

33 

року Федеральна резервна система відкрила своп-лінії центральним 
банкам Бразилії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї на загальну 
суму 30 млрд доларів США, які були їм потрібні для стабілізації своїх 
фінансових ринків. Подібні взаємні угоди про короткострокові позики 
пов’язують центральні банки в Азії, Європі та на Близькому Сході [8]. 

Отже, сьогодні глобалізований світ стоїть на порозі змін. Через 
ослаблення долара виникло чимало ознак імовірного переходу світової 
валютно-фінансової системи до мультивалютного формату. Висвіт-
люючи це питання, О. Білоус зазначає, що у грудні 2007 р. саміт 
лідерів Ради співробітництва арабських країн Перської затоки прийняв 
рішення про введення з 1 січня 2010 р. нової міжнародної валюти – 
"динара затоки" – як один із кроків з метою самозахисту. Іншою 
ознакою руху світу до мультивалютного майбутнього є інформація про 
намагання 13 країн (Японія, Китай, Південна Корея і 10 країн – членів 
Асоціації держав Південно-Східної Азії) створити єдину азіатську 
валюту. На думку Ліндона Ларуша, у разі реалізації таких регіональних 
ініціатив, особливо якщо їх можна буде об’єднати, вони стануть буді-
вельними блоками нової світової валютно-фінансової системи, засно-
ваної на регіональних та інших "корзинах валют". Деякі економісти 
висловлюють думку, що в майбутньому Китай поступово замінить 
США як супердержава з власною глобальною валютою [7, с. 15]. 

Економіст Мойзес Наїм зазначає, нині, коли світова економіка 
загальмувала внаслідок кризи, скептики стверджують, що цінність 
торговельних зв’язків як профілактичного засобу проти конфліктів 
послабла разом із ними, з посиленням ролі урядів традиційні силові 
ігри між країнами-суперниками неминуче посиляться. Доказів на 
користь такої думки достатньо – від відродження націоналізму в Росії, 
Азії та Латинській Америці до очевидної ролі історії та географії  
у розпалюванні конфліктів на Близькому Сході та у Південній Азії. 
Такі приклади, заявляють скептики, свідчать, що стабілізуючі ефекти 
економічної глобалізації значно завищені. Однак і заяви про посилення 
ролі урядів та відродження націоналізму є так само перебільшенням. 
Китай, можливо, об’єднався б із Росією, аби зрівноважити Сполучені 
Штати щодо іранського питання, але, водночас, економіки Китаю та 
США тісно пов’язані між собою (Китай володіє американськими 
борговими цінними паперами на більше ніж трильйон доларів, а 
Сполучені Штати – головний імпортер китайських товарів). Жорсткі 
заяви прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна про відновлення 
міжнародного становища його країни та кидання виклику амери-
канському лідерству буде важко реалізувати, зважаючи на те, що 
економіка Росії – одна з тих, яким фінансова криза завдала найбільшої 
шкоди, а доходи від експорту нафти, які уможливлювали донедавна 
розширення російського впливу у світі, суттєво скорочуються. Пре-
зидент Венесуели Уґо Чавес, після проведеної ним раніше націона-
лізації, запрошує іноземні нафтові компанії знову інвестувати у 
розвідку та видобуток нафти [8]. 



ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА 
 

ВІСНИК КНТЕУ 6/2009
 

34

Якщо проаналізувати підсумки Світового економічного форуму у 
Давосі, то можна побачити, що протягом минулого десятиліття на 
зібрання у Давос приїздили представники великого бізнесу, провідні 
фінансисти та політики, щоб просувати та славити глобалізацію сві-
тової економіки. Попри суперництво в бізнесі та політичні розбіж-
ності, всі делегати Давосу погоджувалися, що дорога до миру та 
процвітання пролягає через зростання міжнародної торгівлі та інвести-
цій – через глобалізацію. Однак цього року, як пише міжнародний 
оглядач британської The Financial Times Гідеон Рахман, форумові 
довелося мати справу із новим феноменом – деглобалізацією. Світ, 
який створили у Давосі, рухається у зворотному напрямі. Обсяги 
міжнародної торгівлі та інвестицій знижуються, а протекціоністські 
бар’єри зростають. Економіки скорочуються, а рівень безробіття 
підвищується. Симптоми деглобалізації повсюди: обсяги вантажо-
перевезень авіатранспортом у грудні 2008 р. знизилися на 22.6 % у по-
рівнянні із груднем 2007 р.; Прем’єр-міністр Таїланду Абхізіт 
Вейджаджіва повідомив на форумі, що надходження від туризму в 
його країні зменшились приблизно на 20 % у порівнянні з попереднім 
роком, на тлі загального занепаду в міжнародному туризмі (і демон-
струючи наслідки тимчасового закриття аеропорту Бангкока). У США 
та Європі уряди намагаються врятувати не тільки банки, а й авто-
компанії. Міністр фінансів ПАР Тревор Мануель висловив страхи ба-
гатьох, коли застеріг, що його країна та ринки інших країн, що розви-
ваються, знаходяться під загрозою витіснення із системи міжнародних 
ринків капіталу та "втрати зв’язку, краху та запустіння" [9]. 

Відповідно думки Гідеона Рахмана, якщо фундаментальні ідеї 
глобалізації залишаються непохитними, то самі події рухаються у зво-
ротному напрямі – газети, які роздавали у кулуарах Давосу, писали не 
просто про спад у глобальній торгівлі, а про страйки у Франції, 
законодавчу ініціативу "Купуйте американське" (Buy America) у США, со-
ціальні заворушення в Росії та протести проти іноземців у Британії [9]. 

У сфері досліджень щодо питання світової кризи як прояву 
сучасної глобалізації цікавою є думка В. Новицького. Він вважає, що 
фактично сьогодні відбувається не тривіальна іпотечна, фінансова або 
циклічна криза, а криза цивілізаційного масштабу, яка залишить по 
собі помітний історичний слід, спровокує тектонічний цивілізаційний 
зсув, наслідком якого найвірогідніше може стати модифікація системи 
міжнародного поділу праці, прискорення зміни планетарних лідерів, 
формування структур і систем інформаційної економіки. Усі світові 
кризи означали не тільки тимчасові ускладнення для окремих госпо-
дарських суб’єктів та погіршення кон’юнктури. Вони становили такі 
випробування, виклики, які вимагали "стрибків у майбутнє" або навіть 
втечі від неї у новий технологічний уклад. Йдеться про "системність"  
і всеохоплюючий характер кризи, а тому її подолання вимагатиме 
модифікації власне парадигми розвитку. У майбутньому ж роль кризи 



, 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА 
 

ВІСНИК КНТЕУ 6/2009 
 

35 

сприйматиметься в контексті змін укладів і способів виробництва, бо 
вона спричинить катарсис щодо відтворювальних систем, припинить 
існування неефективних економік і багатьох неконкурентних форм 
господарювання, а натомість відкриє простір інформаційно орієнто-
ваним способам підприємницької самореалізації [4, с. 19]. В. Новиць-
кий зазначає, що сьогоденні реалії свідчать про те, що всі країни, які 
прагнуть до вигідних позицій у системі міжнародного поділу праці, і 
навіть США, що надали "першопоштовх" нинішній кризі, та відчу-
вають колосальні фінансові дефіцити, знаходять можливості інвесту-
вати у стратегічні соціально-економічні проекти і забезпечити під-
тримку системоутворюючим галузям і виробництвам. Це і фінансу-
вання енергетики майбутнього згідно з планом Барака Обами у США,  
і підтримка проектів розвитку нанотехнологій у ЄС та Росії, і багато 
чого іншого, що може ілюструвати не тільки збереження, а й поси-
лення програмно-цільових засад регулювання за умов жорсткої 
кризи [4, с. 21]. 

Аналізуючи трансформаційні аспекти сучасного процесу глобалі-
зації в контексті міжнародних зовнішньоекономічних відносин, слід 
звернути увагу на посилення зовнішньоекономічної диспропорції, що 
проявляються у зростанні контрасту між високорозвиненим центром 
(де проживає менше 1/6 населення) і периферією, яка зосереджує 
основну частину населення планети. Підтверджено тезу про існуючу 
нерівномірність розвитку центру та периферії, що проявляються у 
найбільш чутливій сфері – економіці. Більш розвинені країни, звідки 
походить абсолютна більшість ТНК та які відіграють вирішальну роль 
у діяльності провідних міжнародних економічних організацій, впли-
вають на формування загальних умов міжнародного обміну, а інші 
країни повинні пристосовуватися до цих умов – і це заздалегідь 
ставить їх у менш вигідне становище. Загальновизнаним є асиметрич-
ний розподіл вигод глобалізації та однобічні переваги, які отримують 
розвинені країни у процесі лібералізації зовнішньоекономічної діяль-
ності країн, що розвиваються, та перехідних економік, у тому числі 
переваги у міжнародній торгівлі, у використанні міжнародних фінансо-
вих ресурсів, залученні висококваліфікованої та дешевої робочої сили 
внаслідок міжнародної міграції працівників і так званого "відпливу 
умів", привласненні технологічної ренти на основі поглиблення бар'єру 
між лідерами та аутсайдерами інформаційного суспільства тощо. 
Наприклад, Н. Рєзнікова зазначає, що розвинені країни, а саме країни 
"золотого мільярда" підтримують у себе та заохочують створення 
великих підприємств – АВВ, "Форд", "Вестінгауз" (США), "Сіменс", 
"Мерседес" (Німеччина) тощо, концернів, фінансово-промислових 
груп, злиття окремих фірм, як приклад можна навести авіакомпанії 
"Боїнг" та "Дуглас", що формують монополістичний та олігополіс-
тичний тип конкуренції. Тим часом країнам периферії світового 
господарства, куди вже потрапили майже всі постсоціалістичні країни 



ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА 
 

ВІСНИК КНТЕУ 6/2009
 

36

й Україна зокрема, через умови МВФ та СБ Захід нав’язує модель 
конкуренції вільного ринку через реструктуризацію великих підпри-
ємств шляхом їх роздроблення аж до цехів чи окремих ділянок. При 
цьому потерпає насамперед конкурентоспроможність наукомісткої, 
складної продукції постсоціалістичних країн, бо саме таку продукцію, 
яка потребує високих технологій, на малих підприємствах виготовляти 
неможливо в принципі [6]. Розглядаючи це питання А. Кузьменко  
зауважує, що так історично склалося, що нині за капіталом (і, відпо-
відно, за потенціалом світового впливу) серед провідних ТНК домі-
нують представники англосаксонських та іудейських кланів. Як 
свідчать зовнішньополітичні кроки правлячої еліти Сполучених Шта-
тів та їхніх найближчих союзників по Північноатлантичному блоку – 
правлячих кіл Великої Британії, а також по Британській співдружності 
– атлантистів із Канади та найбільш наближених до британської 
корони із числа неатлантистів – правлячих еліт Австралії та Нової 
Зеландії, а також стратегічного союзника Сполучених Штатів на 
Близькому Сході – Ізраїлю, – відбувається процес створення на руїнах 
"Радянської імперії" нової світової " Американської імперії" [3, с. 151]. 

На думку О. Білоуса, "донедавна вважалося, що головними 
суб'єктами глобалізації є "країни-глобалізатори" та їх уряди, тобто 
країни "золотого мільярда", але дослідження останніх років показали, 
що уряди наймогутніших країн уже втратили реальний контроль над 
процесами глобалізації" [1, с. 8]. Парадокс полягає в тому, що, з одного 
боку, зазначені країни здійснюють силову, насильницьку глобалізацію 
решти держав світу, а з іншого – цей процес "глобалізує" їх самих. 
Більше того, через це країни-глобалізатори поступово перетворюються 
із суб'єктів на об'єкти глобалізації. Їх місце впевнено посідає світова 
промислово-фінансова еліта, яка вже сьогодні управляє новоствореним 
світовим економічним порядком. Це зумовило світову промислово-
фінансову еліту створити грошову одиницю євро, що сьогодні вва-
жається більш стабільною валютою ніж долар. Це і той факт, що еко-
номіка США втрачає свою силу і при допомозі таких країн як Україна, 
яка прив’язала свою грошову одиницю до долара, підтримує надпо-
тужну державу за рахунок своєї економіки. Однак практика свідчить, 
що глобальна еліта не може обійтися без наймогутніших націй-держав, 
які фактично є сучасними політичними й економічними імперіями. 
Отже, сучасний глобалізм може стати специфічною формою політич-
ного й економічного імперіалізму ХХІ століття [1, с. 22]. 

Висвітлюючи це питання, слід звернути увагу на те, що за 
даними журналу Foreign Policy, який опублікував традиційний Рейтинг 
Глобалізації за 2008 р., до десятки найбільш глобалізованих держав 
увійшли: Сінгапур, Гонконг, Нідерланди, Швейцарія, Ірландія, Данія, 
США, Канада, Йорданія та Естонія. За рік США втратили чотири 
позиції (у 2007 р. вони посідали 3-тє місце), Швейцарія і Канада – по 
дві. Нідерланди піднялися на чотири строчки. Естонія та Йорданія 
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вперше враховувалися творцями рейтингу. Україна спустилася на 42 
позицію: торік країна була 39 у рейтингу. Останні десять строчок 
зайняли: Іран, Індія, Алжір, Індонезія, Венесуела, Бразилія, Китай, 
Туреччина, Бангладеш і Пакистан. Для порівняння, Велика Британія 
посіла 12-те місце, Фінляндія – 18, Ізраїль – 21, Німеччина – 22, 
Франція – 25, Японія – 28, Італія – 34, Польща – 41, Саудівська Аравія 
– 52. За рік рівень глобалізованості найбільше знизився в Росії, Китаї  
і Бразилії (спустилися в рейтингу на 15 позицій), Греції (–13), Сенегалі, 
ЮАР і Ірані (по –10). У рейтингу враховувалися дані по країнам світу, 
що представляють 88 % населення земної кулі та понад 97 % світової 
економіки [8]. Отже, саме держави – глобальні лідери стали вагомими 
компонентами світової політико-економічної системи та центральним 
елементом впливу на процеси глобалізації. 

Дослідження процесів глобальних трансформацій дозволяють 
зробити висновок, що ці явища породжують як переваги, так і ство-
рюють проблеми. Паралельно з процесами глобальної економічної 
інтеграції відбувається деглобалізація і фрагментація економічного 
розвитку, що створює серйозну проблему адаптації країн до процесів 
глобалізації. При цьому маємо безпрецедентну світову фінансово-
економічну кризу зі всіма її наслідками. Ставляться під сумнів старі 
підходи до організації виробництва і процесів відтворення, змінюючи 
роль традиційного індустріального господарства із провідної на струк-
турно периферійну й технологічно допоміжну. Водночас, вихід на 
чільні позиції в системі міжнародного поділу праці таких гігантів, як 
Китай та Індія, означатиме злам традиційної системи спеціалізації та 
розподілу ресурсів, що може призвести до кардинальних змін у системі 
розподілу доходів і споживчих властивостей. У цілому вчені-еконо-
місти відзначають об’єктивну закономірність, що в сучасному транс-
формаційному лабіринті зовнішньоекономічних відносин кожна країна 
має свою модель розвитку, на впровадження якої повинна бути спря-
мована відповідна національна стратегія. 

Висловлене бачення сучасних трансформаційних змін процесу 
глобалізації на снові аналізу особливостей головних аспектів та їх 
впливу на парадигму розвитку світової економіки, допоможе краще 
зрозуміти всю серйозність сучасних глобалізаційних тенденцій та розши-
рить наукову базу для подальшого вивчення окресленої проблематики. 
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Одним із основних завдань соціально-економічного розвитку 
України є здійснення інституційних перетворень у підприємницькому 
середовищі і трансформація відносин власності, спрямованих на фор-
мування потужних конкурентноспроможних корпоративних структур. 
Важливим засобом реалізації цього завдання є злиття і поглинання 
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