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для покриття витрат підприємств тепломережи, що свідчить про не комплекс-
ність реформування, адже ціни це тільки частина проблем, що на сьогодні іс-
нують в галузі. Виділення комплексу проблем, які повинні вирішуватися в про-
цесі реформування галузі, і бути відображені в нормативних актах стане
предметом подальших досліджень.
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АНОТАЦІЯ. У статті аналізуються глобалізаційні аспекти економічного розвитку в
посткризовий період. Виокремлено глобалізацію як зовнішній фактор формування
секторальної структури національної економіки. Досліджено вплив глобалізації на
секторальну структуру економіки України.
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются глобализационные аспекты экономическо-
го развития в посткризисный период. Выделено глобализацию как внешний фак-
тор формирования секторальной структуры национальной экономики. Исследо-
вано влияние глобализации на секторальную структуру экономики Украины.
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ANNOTATION. The article are analysed the aspects of economic development in the
post-crisis period. Allocated globalization as an external factor of formation of the
sectoral structure of the national economy. The effect of globalization on the sectoral
structure of the economy of Ukraine.
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Постановка проблеми. Пізнання та відображення оточуючого світу в су-
часних умовах вимагає дослідження актуальних подій соціуму в більш широ-
кому масштабі та надання їм додаткового змісту. Який світ нам сьогодні діста-
неться? Можливо це світ олігархів, де науковий і технологічний прогрес
пригнічений, а народ (як інертна маса) яким можна легко маніпулювати? Чи це
буде «… світ, який відповідає індивідуальній особистості, створеній по образу
Божому» [1, с. 12]. Сучасний світ — це складна система різноманітних, форма-
льно незалежних, але взаємопозв’язаних держав. На основі міжнародного поді-
лу праці між країнами формуються політичні, економічні, соціальні відносини.
Функціонує підсистема формальних та неформальних інститутів, без яких роз-
виток неможливий. Інтернаціонаціоналізація господарського життя, яка розпо-
всюджується на всі країни світу, зумовила виникнення і формування якісно но-
вого явища-глобалізації. Глобалізація є багатоаспектним і суперечливим
процесом, який має як переваги так і загрози економічного розвитку.

Глобалізація на міжнародному рівні — це економічна взаємозалежність
країн і регіонів, переплетіння господарських комплексів та економічних систем.
Світове господарство із цілісної економічної системи перетворюється у єдиний
всесвітній економічний організм, скріплений не тільки міжнародним поділом
праці, а й всесвітніми виробничо-збутовими структурами, глобальною фінансо-
вою системою та планетарною інформаційною мережею. Якщо розглядати гло-
балізацію на рівні окремої країни, то економіка характеризується значною від-
критістю, обсягом іноземних інвестицій, часткою експорту та імпорту в ВВП,
міжнародними платежами. Розміщення національних продуктивних сил, галу-
зева структура інвестицій, виробництво та збут визначаються суб’єктами гос-
подарського життя з врахування глобальної кон’юнктури, економічні підйоми
та спади набувають всесвітнього масштабу.

Глибоку взаємозалежність національних економік продемонструвала криза
2008—2009 рр. Вона торкнулася не тільки країн з розвиненою ринковою еконо-
мікою, а й країн із трансформаційною економікою, включаючи країни постра-
дянського простору.

Антикризова політика розроблена світовим співтовариством протягом 2008—
2011 рр. мала позитивні тенденції, але швидкого оздоровлення економіки не від-
булося. В умовах надзвичайно високого рівня глобалізації розвиток одних країн
за рахунок інших стає все більш складним (на відміну від колоніальних часів).
Зокрема, економічне зростання в азіатських країнах стає мінімальним із-за падін-
ня попиту на їх продукцію в країнах Європи та США. Незважаючи на прийняті
країнами антикризові заходи, економічна ситуація у світі суттєво не покращила-
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ся-розвиваються нові кризові явища, з’явилися ознаки уразливості економіки
трансформаційних країн. Наприклад, зниження темпів економічного зростання в
світовій економіці, безумовно відіб’ється на стані української економіки, оскіль-
ки експорт складає 56 % ВВП. За розрахунками експертів, прогнозується зни-
ження темпів зростання ВВП у 2012 р. до 3,5 % із 5 % — у 2011 р. [2]. Дослі-
дження глобалізаційних процесів та їх вплив на національну економіку має
безперечну актуальність, оскільки глобалізація є зовнішнім фактором, який впли-
ває на формування структури національної економіки, яка є внутрішнім індика-
тором розвитку економіки. Залишаються недостатньо дослідженими процеси фо-
рмування секторальної структури під впливом глобалізаційного фактору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження глобалізаційних
процесів широко висвітлюється як зарубіжними так і вітчизняними вченими.
Наявність значної кількості теорій глобалізації породжує різноманітність підхо-
дів до осмислення глобалізації як явища. Імпонує підхід російського вченого
О. В. Назарчука, який досліджує глобалізацію через такі підходи: панекономіч-
ний, культурологічний, системно-теоретичний, деліберативістський [3, с. 17].
Розвиток глобальної економіки, з позиції панекономічного підходу, розгляда-
ється як основна рушійна сила глобалізаційних процесів. Прихильники цього
підходу Д. Белл, Д. Бхагваті, Б. Гейтс, В. Іноземцев, Дж. Стігліц, А. Старостіна,
О. Каніщенко, З. Луцишин, Е. Тоффлер та ін. [4—8], стверджують, що зростан-
ня продуктивності праці, науково-технічний прогрес, демократизація суспільст-
ва, підвищення рівня освіти, культури та охорони здоров’я є наслідком глобалі-
заційної економіки. Особливого значення надається технологічному розвитку,
який спроможний нівелювати традиційні конфлікти капіталістичного суспільс-
тва та привести суспільство до нової якості життя. Прихильники культурологі-
чного підходу Д. Гарднер, Ю. Павленко, А. Панарін, П. Сорокін, О. Шпенглер,
С. Хантингтон, та ін., процес глобалізації, розглядають через призму міжкуль-
турної взаємодії [9—13]. Зокрема, ліквідація соціокультурних кордонів, руйну-
вання культурної ідентичності та міжкультурних конфліктів, формування нової
геополітичної конфігурації. Представники системно-теоретичного підходу
Е. Альтфатер, У. Бек, І. Валерстайн, Н. Гражевська, Н. Луман, А. Філіпенко,
Ю. Пахомов, А. Чухно, Ю. Яковець, та ін., розглядають глобалізацію як систе-
мну трансформацію соціуму, яка супроводжується послабленням традиційних
інструментів політичного управління й формування вакууму влади [9, 14—17].
Акцентується увага на сприйнятті системних ризиків, на структурних та інсти-
туційних ефектах міжнародної комунікації, на новій ролі транснаціональних
корпорацій та міжнародних організацій. Деліберативістський підхід базується
на уніфікації правових та етичних норм у різних частинах світу. Етика та право
сприймаються як специфічний механізм самокорекції глобального розвитку.
Основним завданням є пошук позитивних ціннісних орієнтирів суспільства, які
сприймають прихильники різних політичних поглядів та культур. Пропонують-
ся механізми подолання глобальних проблем, які породжуються розвитком
людства. Основними представниками цього підходу є К. Апель, Ю. Хабермас,
О. Назарчук та ін. [18—20].

Доцільно досліджувати через вищезазначені підходи глобалізацію як фактор
формування секторальної структури національної економіки.
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Формулювання мети дослідження. Метою статті є дослідження глобаліза-
ції як зовнішнього фактору формування секторальної структури та з’ясування
ролі глобалізації у формуванні секторальної структури економіки України в на-
прямку руху до постіндустріальної стадії.

Виклад основого матеріалу дослідження. Стійкий розвиток будь-якої наці-
ональної економіки неможливий без її ефективної структури. Структура еконо-
міки відіграє значну роль при збалансуванні національної економіки, її ефекти-
вному та стабільному зростанні. Ступінь задоволення потреб населення та
реалізація інтересів залежать від стану структури національної економіки. Вона
є не тільки внутрішнім індикатором національної економіки, але й характеризує
етап (стадію) суспільного розвитку національної економіки.

Використовуючи системно-теоретичний і панекономічний підхід до глобалі-
зації як чинника формування структури національної економіки, проаналізуємо
сучасну структура економіки України. Зокрема, вона характеризується сиро-
винною спрямованістю експорту, вагомою часткою імпорту енергоносіїв та го-
тових товарів. За даними Світового Банку (див. табл.1) експорт сировини в за-
гальній структурі експорту товарів та послуг складає 32 %, а експорт високих
технологій тільки — 4,2 %. Імпорт характеризується високою часткою готових
товарів і послуг, яка складає 69,5 % у загальній структурі імпорту.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ 2007-2011 РР.

 Роки

Показники
2007 2008 2009 2010 2011

Експорт товарів і послуг, % від ВВП 45 46 47 51 54,4

Імпорт товарів і послуг, % від ВВП 50 55 48 54 69,5

Експорт високих технологій, % експорту товарів 4 3 6 4 4

Експорт сировини, % експорту товарів 25 29 36 33 34

Джерело: www.worldbank.org

Ситуація, яка склалася негативно впливає на економічну безпеку країни. Си-
ровинна модель економічного зростання не може забезпечити високих темпів
зростання добробуту, макроекономічної стабільності, міжнародної конкуренто-
спроможності українських підприємств. Надмірна відкритість економіки країни
породжує серйозні проблеми, в результаті яких міжнародна конкуренція при-
зводить до ліквідації цілих галузей, збільшує залежність країни від імпорту; в
цілому розмивається структура національної економіки.

На формування структури національної економіки впливає ціла низка фак-
торів: об’єктивних та суб’єктивних; кількісних та якісних; внутрішніх і зовніш-
ніх. Вплив цих факторів на структуру в будь-який історичний період розвитку
країни буде різним. Залежно від країни він також буде неоднозначним. Це по-
требує глибокого та системного дослідження.
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трансформа-
ційних країн

Глоба-
лізація

Рис. 1. Базові елементи структури національної економіки

На думку автора, доцільно виділити основні складові, які на сучасному етапі
є структуроформуючими елементами національної економіки. Зокрема, ресурс-
на база, інститути та інституціональне середовище, глобалізація .

Рис. 1 наглядно демонструє, що базовими складовими формування структу-
ри є ресурсна база та інституційна складова. Глобалізація ж є логічним розвит-
ком суспільства, її вплив як зовнішнього фактору на структуру економіки є без-
перечним, оскільки вона є суспільно-економічним процесом. А. Філіпенко
визначає сутність глобалізації як « … посилення єдності, системної цілісності
світового господарства на основі ринкової парадигми та поглиблення планетар-
них інтеграційних процесів» [16, c. 16]. А. Старостіна сутність глобалізації вба-
чає в тому, що це «… об’єктивний процес розмивання національних кордонів як
наслідок пошуку найбільш прибуткових сфер відтворення капіталу у всіх його
формах, що призводить до взаємодії, взаємозалежності, взаємопереплетіння і
формування глобального ринку та світової економічної системи» [ 8, c. 10].

Рівень інтегрованості національної економіки в світове господарство харак-
теризує індекс глобалізації. У світовій практиці та наукових дослідженнях ви-
користовують в основному дві методики розрахунку цього показника: індекс
глобалізації за системою KOF і індекс розроблений консалтинговою компанією
«A.T. Kearney». Індекс KOF (табл. 2) складається із трьох складових — еконо-
мічного, соціального та політичного виміру глобалізації.

Таблиця 2
ІНДЕКС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ KOF

(складено автором на основі http://globalization.kof.ethz.ch/)

 1990 рік місце в
рейтингу* 1999 рік місце в

рейтингу 2008 рік місце в
рейтингу 2011 рік місце в

рейтингу

Україна

індекс глобалізації 29,43 % - 56,74 % 59 65,71 % 42 65,72 % 53

економічна глобалізація 32,30 %  - 52,54 % 85 62,09 % 62 62,09 %  75

Польща

індекс глобалізації 50,96 % - 71,64 % 28 78,41 % 38 79,67 28

економічна глобалізація 44,60 %  - 54,54 % 78 73,50 % 19  72,34 %  49
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Закінчення табл. 2

 1990 рік місце в
рейтингу* 1999 рік місце в

рейтингу 2008 рік місце в
рейтингу 2011 рік місце в

рейтингу

Росія

індекс глобалізації 38,61 %  - 57,81 % 56 65,91 % 33 65,92 % 52

економічна глобалізація 23,45 %  - 46,64 % 103 48,96, 72 48,96 %  110

США

індекс глобалізації 73,50 %  - 76,38 % 23 79,83 % 22 79,84 % 27

економічна глобалізація 65,21 %  - 65,72 % 45 71,64 % 61  71,64 % 50 

* дані стосовно рейтингу країн за індексом KOF у 1990 р. не розраховувалися.

Для характеристики впливу глобалізації на структуру національної економі-
ки акцентуємо увагу на індексі KOF. Оцінюючи рівень інтеграції України у сві-
товий простір ми для порівняння взяли США ( країну світового лідера), Польщу
(нового представника ЄС), Росію (як близьку за економічною системою до
України). Дані табл. 2 свідчать, що Україна активно інтегрується у світову еко-
номіку. Рівень економічної глобалізації стрімко зростав в докризовий період і
Україна із 85 місця (1999 р.) перемістилася на 62 (2008 р.). Якщо порівнювати із
Росією, то темпи майже однакові, але спостерігається розрив у рейтингах у 2011
році: Україна на 75 за індексом економічної глобалізації, тоді як Росія — 110.
Стрімкі темпи економічної глобалізації і в Польщі, яка замість 78 місця (1999
р.) посіла 19 (2008 р.). У США рівень інтегрованості за період, що досліджуєть-
ся, є більш сталим. Слід відмітити, що ситуації змінилася в посткризовий пері-
од. Світові лідери замість стрімкої інтеграції у світовий економічний простір,
зосереджуються на внутрішньому розвитку національної економіки. Але Украї-
на продовжує інтегруватися в світову економіку, шляхом виходу на ринок із
сировинною продукцією. Про що свідчить галузева структура експорту та імпо-
рту, яку надає Національний банк України за ІІ квартал 2012 (рис. 2)

Значну частку у структурі експорту займає металургійна продукція (30,5 %) і си-
ровинна продукція АПК — 23,8 %. Імпорт в українській економіці характеризується
зростанням готової продукції АПК (+25,6 %), в основному за рахунок ввезення
м’яса та молочної продукції; імпорт легкових автомобілів також зріс на 36,4 %. Така
ситуація поглиблює диспропорції в структурі національної економіки.

Глобалізація як фактор впливає на всі види структур національної економі-
ки: відтворювальну, галузеву, територіальну, секторальну, зовнішньоекономіч-
ну та ін. Але її вплив на секторальну структуру очевидний, оскільки сектораль-
на структура характеризує рух суспільства від аграрної стадії до індустріальної,
від індустріальної до постіндустріальної стадії економічного розвитку. Як за-
значає А. Філіпенко, «…глобалізація в своїй розвинутій, зрілій формі є продук-
том епохи постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної стадії
економічного розвитку, формування засад ноосферно-космічної цивілізації» [16,
c. 15—16].
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Рис. 2. Структура експорту та імпорту за ІІ квартал 2012 р.

Висновки. Слід відмітити, що вплив глобалізації на формування сектораль-
ної структури національної економіки дуальний. Оскільки для розвинених країн
глобалізація прискорила формування постіндустріального суспільства, але для
країн із трансформаційною економікою поглиблює диспропорції в секторальній
структурі через розвиток сировинних експортно орієнтованих галузей, які скла-
дають основу первинного сектору. Розвиток високотехнологічних галузей, які
переважно відносяться до третинного сектору в національній економіці, є не-
значним, проте продукція цих галузей є складовою українського імпорту із роз-
винених країн. Глобалізація безперечно буде впливати на формування структу-
ри національної економіки, але самостійність та самодостатність розвитку
окремих країн залишається пріоритетною.
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