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ґрунтовнішими, наближенішими до життя, носять 

комплексніший характер – увагу вчених привертають не 

окремі, хай навіть глобальні, проблеми, а процеси глобалізації 

та глобалізму, взяті в цілому, майбутнє всього людства.  

І це закономірно: лише спираючись на єдність, 

взаєморозуміння, соціальної справедливості можливий 

подальший розвиток нашої цивілізації.  

 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михальченко І.Г. 

 

 

О.П. Хаєцька 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Глобалізація – це процес який показує взаємозв’язок та 

взаємозалежність національних економік, політичних та 

соціальних систем, взаємодію людини і довкілля. Проблеми 

людства це такі проблеми від яких залежать існування та 

перспективи розвитку людства. Одночасно вони приводять до 

значних економічних та соціальних наслідків. Процес 

глобалізації впливає на господарську діяльність людей. 

Основними глобальними проблемами людства є: 

демографічна, продовольча, екологічна, енергетична, 

соціальна, деградація земель, проблема роззброєння, політичні 

проблеми, проблема освоєння ресурсів океану. 

Глобальні проблеми впливають на стабільність розвитку 

світового економічного простору, визначають проблеми 

розвитку людства, рівень злочинності, виникнення стихійних 

лих, проблем біженців, безробітних, ліквідацію бідності, 

відсталості країн, що розвиваються, та ін. 

Глобалізація економічної діяльності один з критеріїв 

розвитку сучасного світу, що впливає на економічне життя, на 

політичні, соціальні, культурні сфери [1].  

Основна проблема людства в тому, що потреби людей є 

безмежними, а ресурси для їх задоволення обмеженні. 

Позитивне значення глобалізації полягає в тому, що завдяки 
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глобалізації постійно зростають можливості людства, 

створюються умови для  гармонізації міжнародних зв’язків. 

Також глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації та 

міжнародного поділу праці, більш ефективно розподіляються 

ресурси, підвищується середній рівень життя населення, 

відбувається економія на масштабах виробництва, що  

зумовлює зниження цін та як наслідок спостерігається 

економічне зростання [2] 

До негативних  наслідків  глобалізації  відносять: посилення 

нерівномірності розвитку країн світу;  нав’язування  

розвинутими та сильними країнами  своєї волі;  нераціональну  

структури  господарювання; політичну та економічну 

залежність. Як правило, переваги отримують багаті країни та 

окремі індивіди, від глобалізації програють країни з 

односторонньою, недостатньо розвинутою економікою,  

нерозвиненою  інфраструктурою,  некваліфіковані  працівники,  

та інше населення. Глобалізації негативно впливає  на  

національну  культуру,  духовність, може привести до втрати 

культурного розмаїття. Глобальні проблеми здійснюють 

безпосередній вплив на економіку – високорозвинуті країни 

перешкоджають не достатньо економічно розвинутим країнам 

потрапити  на  товарні ринки, що є причиною скорочення 

виробництва  у відповідних країнах [3]. 

Аналізуючи рівень життя населення та середні показники 

людського розвитку, можна відмітити, що чисельність 

населення зростає (більше 7 млрд чоловік).  18% із цього числа 

живе в  Китаї,  17%  –  в Індії, в останні  кілька  років  

намітилася  тенденція до зниження зростання чисельності 

населення, цьому сприяє погіршення економічних умов життя 

людей у всьому світі.  В бідних країнах збільшується 

народжуваність, лише в деяких розвинутих країнах 

спостерігається збільшення темпів приросту населення. 

Зростає чисельність іммігрантів, а населення Європи  

скорочується,  незважаючи  на імміграцію [4]. 

Значна кількість населення світу живе  за  межею  

мінімально  допустимого  рівня. В  Україні  за  межею  бідності  
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живе близько 60% населення. Вона займає сьоме місце в 

міжнародному рейтингу бідності країн, який щороку складає 

видання Bloomberg. З  проблемою  бідності  пов’язані і 

продовольча проблема, і проблема розвитку людського 

потенціалу. Важливою глобальною проблемою є продовольча 

проблема. Голод відчуває  більше 10%  населення  планети [5]. 

До збільшення  кількості  голодуючих  призводить 

збільшення кількості та масштабів  збройних  конфліктів,  

стихійних лих та інші проблеми. 

Ускладняється політична та екологічна нестабільністю. 

Значна частка населення світу  проживає  у  країнах,  які  

постраждали від затяжних економічних криз. Деякі групи 

населення відчувають різні види дискримінації, зростанням 

нерівності і соціальної ізоляції. 

Згідно  даних ООН індекс  людського розвитку  України  

становить  0,743 (84-те місце серед 188 країн). Тривалість 

життя  населення зросла  на  1,3  роки. Результати України  

залишаються  нижчими  за середні показники країн, що 

належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і 

нижчими за середні показники по країнах Європи і центральної 

Азії. У  «Програмі  сталого  розвитку  до  2030  року» йдеться 

про рівномірний розподіл переваг від розвитку серед різних 

груп і поколінь, наводяться  рекомендації  щодо  переорієнтації 

політики з метою подальшого прогресу  тих  верств  населення,  

які  відстали найбільше [6]. 

Проблема  обмеженості природних  ресурсів також є 

достатньо важливою (скорочення запасів нафти,  вугілля і 

металів, та здавалося, невичерпних, прісна вода і кисень). 

Екологічна ситуація в світі погіршується, втрачається  

здатність  до  саморегуляції  і  відтворення,  природні ресурси 

не встигають відновлюватися, під  впливом  «парникового 

ефекту», зростання концентрації в атмосфері викидів 

спалювання палива також погіршується ситуація. 

Важливою є паливно-енергетична та  сировинна  проблема, 

більш розвинуті та сильні країни диктують ціни, наприклад 

ТНК,  які  зосереджують у  своїх руках контроль над 
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природними багатствами. Потрібно проводити прогресивні  

аграрні  перетворення,  об’єднувати  зусилля  усіх  країн  для  

вирішення  глобальних  проблем, збільшувати  витрати  на  

усунення  екологічної наслідків, послаблювати  гонку  

озброєнь, скорочувати воєнні витрати тощо [2].  

Для  вирішення глобальних проблем створена система 

міжнародних організацій. Провідну роль в глобалізаційних 

процесах відіграють: регіональні інтеграційні об’єднання країн 

(Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН та інші) та міжнародні 

організації (СОТ, МВФ, Світовий банк). 

Україна продовжує втрачати позиції у глобальному 

рейтингу країн світу за показником економічної 

конкурентоспроможності. Тому потрібно підтримувати 

наукоємні виробництва та  інноваційні технології, 

вдосконалювати нормативну та правову бази, забезпечувати  

інвестиційну привабливість України за рахунок приєднання 

країни до загальноприйнятих у світі регулятивних норм. 

Глобалізація  спричинює як позитивні так негативні 

наслідки. з однієї сторони, завдяки глобалізації відбуваються 

позитивні зміни в країнах, відбувається покращення життєвих 

умов, підвищується рівень розвитку, з іншого боку вона  

загрожує  майбутньому  людської  цивілізації, так як шкідливо 

впливає на клімат, пригнічує  розвиток окремих галузей 

національної економіки, які не витримують міжнародної 

конкуренції. В  умовах  глобалізації  спостерігається  зниження 

ролі національної держави, втрачається  ідентичність,  

цілісність. Економічна глобалізація проявляється як якісно 

нові умови розвитку, на які практично неможливо впливати, 

але їх  обов’язково  треба  враховувати. Особливо важливо 

враховувати масштаби і динаміку процесу становлення 

системи глобального управління ресурсами планети і 

перерозподілом світового доходу, який не є еквівалентним. 

Україна  має  приймати активну участь у процесах 

регулювання  глобальних  проблем  людства, оскільки світове 

співтовариство ввійшло в нову фазу  розвитку –  фазу  

становлення  нової  системи міжнародних відносин, яка 
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відповідає новим викликам сучасності. Вирішення усіх 

глобальних питань людства  в  процесі  глобалізації  залежить  

від зусиль усього населення планети, від культури освіченості 

й відповідальності кожного з нас. 
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