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АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються місце України в структурі сві-
тової економіки за показниками індексів глобалізації та конкурен-
тоспроможності, та окреслено напрями економічного розвитку
країни в умовах посилення процесів глобалізації.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются место Украины в струк-
туре мировой экономики по показателям индексов глобализации и
конкурентоспособности, и намечены направления экономического
развития страны в условиях усиления процессов глобализации.
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ANNOTATION. This article discusses the place of Ukraine in the
structure of the global economy in terms of indices of globalization and
competitiveness, and outlines directions for economic development
with an increasing globalization process.
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Постановка проблеми: Сучасна економіка України має роз-
глядатися як невід’ємна частка світової економічної системи.
Водночас слід враховувати, що ситуація у світовій економіці
стрімко змінюється, поглиблюються процеси регіоналізації і гло-
балізації, відбувається транснаціоналізація продуктивних сил і
капіталів, утверджується інноваційна модель економічного роз-
витку. Однією з найскладніших проблем зовнішньоекономічної
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стратегії України є підтримання правильного співвідношення різ-
них векторів міжнародного співробітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика, роз-
глянута в даній статті, знаходить своє відображення в чисельних
дослідженнях як зарубіжних учених: Дженіфера Бленка, Клауса
Шваба, Майкла Портера; Марка Райзера, Марка Адамса й ін., так
і вітчизняних учених: Л. Л. Антонюк, М. З. Згуровського,
Д. Г. Лук’яненка, В. Є. Новіцького, Ю. М. Пахомова, Ю. В. По-
лунєєва та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Про-
цес входження пострадянських країн у світову економіку виявив-
ся дуже важкий. Це відмічають як вітчизняні, так і закордонні
експерти з міжнародних проблем. Країна, яка має космічні тех-
нології, на жаль, стала експортером переважно сировини, напів-
фабрикатів та дешевої робочої сили. Подолати цю суперечність
можна лише через гнучку адаптацію до глобального економічно-
го середовища із врахуванням обмежень щодо економічної без-
пеки держави.

Виклад основного матеріалу. Одним з визначень глобалізації,
згідно з думкою американського дослідника Хелда Макгрю [5],
є розширення, поглиблення та прискорення взаємозв’язків у сві-
товому просторі в усіх аспектах сучасного людського життя. Во-
на втілює ідею інтегрованості країн у світове співтовариство та їх
спільного розвитку. Захоплюючи широке коло сфер діяльності
людини, від культури до злочинності, від фінансів до духовності,
глобалізація викликає безліч дискусій і суперечок.

Україна відчула вплив глобалізації вже з перших років неза-
лежності, коли її економіка та суспільна сфера стали відкритими
для світу. Нові явища принесли країні нові можливості й перспек-
тиви. Розширювався доступ до культурних, інтелектуальних і
технологічних здобутків світового співтовариства. Твори світо-
вого кінематографа, літератури, музики дуже швидко стали звич-
ним оточенням кожної людини. Ще вчора такі престижні і дорогі
речі, як автомобілі, комп’ютери, Інтернет, системи комунікації із
зовнішнім світом, мобільний зв’язок тощо, стали невід’ємними
помічниками сучасної людини, зробивши її значно функціональ-
нішою і продуктивнішою. Стає дедалі простіше зв’язуватися з
людьми в будь-яких куточках світу, швидше діставатися до ін-
шого місця або отримувати свіжі новини одразу після тієї чи ін-
шої події.
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Але, поряд із позитивними чинниками глобалізації, які досить
повно обговорювалися в численних літературних джерелах, їй
притаманні і болючі проблеми та загрози. Ризики втрати націо-
нальної ідентичності та культури малочисельних народів, прояви
міжнародної злочинності, корупції, тероризму, порушення автор-
ських прав на інтелектуальну і промислову власність, злочини в
інформаційних мережах тощо — все це інший «бік медалі» гло-
балізації. У міру розвитку технологічного й суспільного прогресу
негативні явища глобалізації поширюються швидше, а боротьба з
ними потребує дедалі більших і складніших зусиль.

Комплексна оцінка включення країни в процеси глобалізації
здійснюється за допомогою економічних індексів. Як зазначалось
вище, в даній статті аналізується місце України в глобальній
структуризації економіки за індексом глобалізації Швейцарсько-
го Центру дослідження ділової кон’юнктури (Konjunkturfors-
chungsstel der ETH Zurich (KOF)) та за зведеним індексом конку-
рентоспроможності Всесвітнього економічного форуму WEF
(World Economic Forum).
Економічні індекси складаються для окремих країн і характе-

ризують певні сторони розвитку національного господарства у
межах країни. На їх основі можливо визначення середньо- та дов-
гострокових тенденцій розвитку країни. Аналіз економічних ін-
дексів дозволяє здійснювати моніторинг динаміки окремих показ-
ників економічного та соціального процесів у державі.

Економічні індекси відрізняються від кредитних рейтингів об’єк-
тами досліджень і споживачами. Вони характеризують визначені
сторони економіки (рівень конкурентоспроможності, економічної
свободи, корупції і ін.) та використовуються, більшою мірою,
безпосередніми інвесторами при реалізації їх стратегії інвесту-
вання за кордоном.

Так, індекс Глобалізації покликаний виміряти процеси глоба-
лізації в країнах і на основних новостворених ринках. Індекс оці-
нює ступінь глобалізації окремо взятої країни шляхом розкладу
цього процесу на окремі складові. Індекс глобалізації вимірює рі-
вень особистих контактів за межами даної країни шляхом комбі-
нування даних про міжнародні телефонні дзвінки, туризм, гро-
шові перекази й інші міжнародні трансфери. Тобто індекс гло-
балізації дозволяє оцінити масштаб інтеграції будь-якої країни у
світовий простір і виконати порівняння різних країн за цим показ-
ником [6].
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У свою чергу, індекси конкурентоспроможності — комплекс-
ні показники порівняльної конкурентоспроможності країн, розра-
хований на базі комбінацій відносних величин і ряду статистич-
них показників та покликані визначити ступінь конкуренто-
спроможності кожної досліджуваних країн та класифікувати роз-
глянуті держави у відповідності з отриманими результатами [7].

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) щоріч-
но публікує Глобальний звіт конкурентоспроможності та опри-
люднює його в спеціалізованому виданні «Світовий огляд конку-
рентоспроможності» (The Global Competitiveness Report (GCR)),
який видається з 1979 року [7].

Зведений індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ —
показник синтетичний. На одну третину він складається зі стати-
стичних даних, на дві третини — з експертних оцінок.

Індекс GCI, розвиваючи попередню модель, виводиться на ос-
нові оцінки порядку 90 ключових факторів, що є найкритичні-
шими для продуктивності і конкурентоспроможності країни. При
цьому всі вони агрегуються у дванадцять зведених показників,
які складаються з наступних змінних: 1) Інституціональний роз-
виток; 2) Рівень розвитку інфраструктури; 3) Макроекономічне
середовище; 4) Охорона здоров’я і початкова/середня освіта;
5) Вища і професійна освіта; 6) Ефективність ринкових механіз-
мів; 7) Гнучкість і ефективність ринків праці; 8) Складність і від-
критість фінансових ринків; 9) Технологічна готовність; 10) Мас-
штаби ринку; 11) Рівень складності і якість бізнес-проектів;
12) Інноваційний розвиток.

Ще однією відмінністю нової методології є те, що всі країни,
які включені до рейтингу, підрозділяються на три групи:
(1) країни факторного розвитку економіки; (2) країни ефектив-
ного розвитку економіки; (3) країни інноваційного розвитку
економіки. Як критерій цієї градації виступає рівень ВВП на
душу населення, виведений по паритету купівельної спромож-
ності. Логіка WEF ясна: кінцева мета підвищення конкуренто-
спроможності будь-якої держави — це підвищення добробуту
його громадян.

Відповідно до даної класифікації дванадцять зазначених вище
зведених показників групуються в три субіндекси:

• перший — «Базові вимоги» (інституціональний розвиток,
рівень розвитку інфраструктури, макроекономічне середовище,
охорона здоров’я і початкова/середня освіта);
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• другий — «Фактори ефективності» (вища і професійна осві-
та, ринкова ефективність, технологічна готовність; гнучкість і
ефективність ринків праці; складність і відкритість фінансових
ринків; масштаби ринку);

• третій — «Інноваційні фактори» (рівень складності бізнес-
проектів, інноваційний розвиток).

При цьому внесок кожного з цих субіндексів у підсумковий
показник індексу GCI для конкретної країни залежить від того,
на якому етапі розвитку вона знаходиться (табл. 1). Даний під-
хід дозволяє ефективно порівнювати динамікові змін у конку-
рентоздатності таких різних держав, як, скажімо, Ангола і США.
Якщо для Анголи головною задачею є досягнення базових ви-
мог (розвиток виробництва з максимальним залученням наяв-
них ресурсів), то США вже давно фокусується на інноваційних
факторах [7].

Таблиця 1
ВАРІАТИВНІСТЬ СУБІНДЕКСІВ НА КОЖНІЙ СТАДІЇ РОЗВИТКУ, % [7]

Стадії розвитку/Варіативність Базові
вимоги

Фактори
ефективності

Інноваційні
фактори

Країни стадії факторного розвитку 50 40 10

Країни стадії ефективного розвитку 40 50 10

Країни стадії інноваційного розвитку 30 40 30

Важливо враховувати, що при складанні рейтингу використо-
вуються два джерела інформації. Перше з них — оглядова інфор-
мація (Executive Opinion Survey) формується за результатами
опитування представників топ-менеджменту в оцінюваних краї-
нах, що проводиться WEF разом із міжнародними інститутами.
Питання охоплюють широкий діапазон показників, безпосеред-
ньо пов’язаних з діловим кліматом і являються критичними детер-
мінантами економічного зростання в довгостроковій перспективі.
Опитування дозволяє оцінити такі фактори, як практика управ-
ління, трудові відносини, корупція, стан навколишнього середо-
вища і якість життя.

Необхідно відмітити, що, оцінюючи конкурентоспроможність,
не можна опиратися тільки на підсумкове місце. Адже високий
сукупний результат може бути досягнутим за рахунок значного
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«ривка» у якійсь одній зі складових індексу GCI. Саме тому у
своєму звіті WEF приводить рейтинги країн по окремих структур-
них показниках.

Як зазначалося вище, для виведення Індексу глобальної кон-
курентоспроможності всі країни, вибрані для ранжирування, спо-
чатку було згруповано відповідно до рівня їхнього розвитку.

Перша група — країни факторної («початкової») стадії роз-
витку, коли джерелами конкурентоспроможності є або сировина,
або дешева некваліфікована робоча сила. Бізнес у таких країнах
конкурує на основі цінової політики, а низькі зарплати свідчать
про низьку продуктивність праці. Щоб країни цієї групи могли
конкурувати на світових ринках, їм необхідні, як мінімум, ста-
більне макроекономічне середовище, суспільні та приватні інсти-
тути, які чесно функціонують, плюс здорова та грамотна робоча
сила.

У другій групі об’єднано країни, які перебувають на стадії
ефективного розвитку. Це означає розвиток складних виробни-
чих процесів, поліпшення якості продукції, фактичне зростання
доданої вартості. На цій стадії конкурентоспроможність країни
вже визначається якістю вищої освіти та професійної підготовки,
ефективністю ринку робочої сили (його гнучкістю та мобільніс-
тю), а також наявністю трудового законодавства, що сприяє роз-
витку бізнесу. Тут же необхідна наявність стабільної банківської
системи, ринку капіталу та ринку землі. І останній обов’язковий
чинник — технологічна готовність країни, тобто спроможність
компаній і готовність країни загалом широко впроваджувати в
економіку нові технології.

Третій, найвищий ступінь, який експерти ВЕФ називають
стадією інноваційного розвитку, характеризується значним зрос-
танням заробітної плати та високим рівнем життя людей. Та цьо-
го досягають лише в тому разі, якщо окремі компанії та загалом
бізнес цих країн спроможний конкурувати на глобальних ринках
завдяки абсолютній новизні своєї продукції, її унікальності та
ексклюзивності, найвищій якості та зростаючій складності. Ін-
шими словами, це та стадія економічного розвитку, де конкурен-
ція відбувається на рівні інновацій [7].

Згідно «Звіту про глобальну конкурентоспроможність 2010—
2011 рр.», Україна віднесена до перехідної групи між І-ю та ІІ-ю
групами країн, де нашими «партнерами» є ще 25 країн, серед
яких найбідніші держави Африки, Азії та Латинської Америки,
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а також — країни колишнього Радянського Союзу: Вірменія,
Грузія, Казахстан, Азербайджан. Це частково пов’язано з тим, що
сировинне й енергетичне багатство СРСР, на відміну від країн
Заходу, не примушувало соцтабір до пошуку інтенсивного нау-
комісткого розвитку, що призвело до недогляду термінів, «нау-
ково-технічної», а в дійсності постіндустріальної, інформаційної
революції, що почалася в капіталістичному індустріальному та-
борі. У результаті, щонайменше, не програвши індустріальне
змагання, соціалізм відстав у термінах і темпах інтенсивного, на-
укомісткого, енергозберігаючого розвитку, а головне програв на
новій, уже інформаційній стадії прагматичного змагання. Тому
екстенсивний, тобто енергетичний по своєму типу, розвиток те-
пер сприймається як застій. Відзначимо при цьому, що екстенсив-
но-енергетичний розвиток ще на індустріальному етапі розвитку
світової цивілізації був загальним для обох форм, як капіталізму,
так і соціалізму. Замість конвергенції, або ж перемоги однієї з ін-
дустріальних моделей, подолання застою в соцтаборі призвело,
натомість, до його перебудови, тобто зламу соціалістичної моделі
в прагненні вмонтуватися в світову капіталістичну систему, що
динамічно перебудовувалася в той момент на постіндустріаль-
ний, або гіперіндустріальний лад [1].

Таким чином, Україна входить у групу факторного (початко-
вого) розвитку і конкурує на світових ринках лише за рахунок
експорту товарів з низькою доданою вартістю, при цьому низь-
кий рівень доходів населення, тобто дешева робоча сила, свідчить
про низьку мотивацію щодо збільшення продуктивності праці.
Така ситуація, на жаль, спостерігається з моменту незалежності
України (тобто з моменту включення країни в рейтингування ін-
дексом глобальної конкурентоспроможності) і має тенденційний
характер, адже за період незалежності Україна майже не виходи-
ла з першої (або перехідної між першою і другою) групи окрім
періодів екстенсивного зростання (2005—2008 рр.), яке відбува-
лось виключно за рахунок сприятливої зовнішньої кон’юнктури.

Відповідно до висновків експертів, Україна знаходиться серед
країн, що втрачають свої позиції в області конкурентоспромож-
ності, однак має певний потенціал для покращення своїх показ-
ників у разі проведення структурних реформ, створення механі-
змів належного захисту прав власності, укріплення політичної
стабільності та зменшення регуляторних обмежень задля ефектив-
ної діяльності компаній.
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У табл. 2 та на рис. 1 представлено динаміку конкурентоспро-
можності України в період з 2000 року.

Таблиця 2
ДИНАМІКА ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ ГЛОБАЛЬНОЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ WEF [7]

2000 2001 2002 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010

Україна 57 69 77 86 68 78 73 72 82 89
Загальна
кількість
країн

59 74 80 104 117 125 131 134 133 139

* Слід відзначити, що в оригіналі звіту 2005 року Україна посідала 84-те місце з 117
ранжируваних країн, але в перерахунку на новий «Індекс глобальної конкурентоспро-
можності» її місце стало відповідати 68-му рядку, що пов’язано зміною методики скла-
дання рейтингу.

Рис. 1. Динаміка рейтингу конкурентоспроможності України
за індексом WEF [7]

Індекс глобалізації за системою KOF був створений для оцін-
ки ступеня глобалізації в економічній, соціальній і політичній
сферах, що підраховується, починаючи з 1970 року (для України і
Росії з моменту набуття незалежності).

Для оцінки рівня економічної глобалізації розглядається пе-
реміщення товарів, капіталу, послуг і інформації між ринками.
Поряд з реальними зовнішньоторговельними потоками й інозем-
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ними інвестиціями враховується рівень їхнього контролю держа-
вою. Політична глобалізація характеризується впливом держав-
ної політики. У соціальній сфері оцінюється ступінь поширення
ідей, інформації, культури і рівень інтеграції людей.
Економічна глобалізація. Економічна глобалізація має два ви-

міри: перший, фактичні економічні потоки, які виступають мірою
глобалізації, другий, обмеження в торгівлі і переміщенні капіталів.

• Фактичні потоки: Підіндекс фактичних економічних потоків
включає дані щодо міжнародної торгівлі, потоків прямих (ПІІ) і
портфельних інвестицій. Дані щодо потоків прямих інвестицій
забезпечуються Світовим Банком, обсяги ПІІ забезпечені відпо-
відно до Світового інвестиційного повідомлення UNCTAD. Дані
портфельних інвестицій беруться з міжнародної фінансової ста-
тистики Міжнародного валютного фонду. Рівень міжнародної тор-
гівлі вираховується як сума експорту й імпорту країни, портфель-
ні інвестиції — сума активів і боргів країни (приведені в кореля-
ції з внутрішнім валовим продуктом). Також включаються суми
припливів брутто і відтоків ПІІ й акцій (запасів) ПІІ (знову у від-
повідності до внутрішнього валового продукту).

• Обмеження: Другий підіндекс відноситься до обмежень на
міжнародну торгівлю і переміщення капіталу, використовуючи
бар’єри імпорту — тарифні норми, податки на міжнародну торгівлю
й індекс контролю капіталу. З огляду на визначений рівень торгівлі,
країна з більш високими доходами від тарифів менш глобалізована.
Індекс контролю капіталу базується на Річних звітах Міжнародного
валютного фонду по обмінних мірах і обмінних обмеженнях і
включає 13 різних типів контролю капіталу. Індекс побудований як
різниця між 13 і кількістю обмежень, множачи результат на 10. Ін-
декси, побудовані на тарифних нормах і бар’єрах імпорту, розрахо-
вуються у такий спосіб: країнам, які не накладають ніяких тари-
фів, — привласнюється оцінка 10. В міру збільшення тарифних
норм, країнам привласнюються більш низькі оцінки. Оцінка прагне
до нуля, оскільки середня тарифна норма наближається до 50 відсот-
ків (яка звичайно не перевищується в більшості країн). Первісним
джерелом бар’єрів імпорту є глобальне Повідомлення конкуренто-
споможності Світового економічного форуму (WEF).
Соціальна глобалізація. Індекс класифікує соціальну глобалі-

зацію в трьох категоріях. Перша — кількість і рівень особистих
контактів населення, друга — включає дані щодо інформаційних
потоків, і третя — вимірює культурну близькість.
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• Особисті контакти: Ця категорія призначена, щоб оцінити
пряму взаємодію серед людей, що живуть у різних країнах. Вона
включає телезв’язок (інтернаціональний телекомунікаційний тра-
фік), кількість доступної іноземної преси (кількість національних
газет доступних в інших країнах) і рівень туризму (внутрішній і
зовнішній), міграція робочої сили, рівень заробітної плати (у кон-
тексті внутрішнього валового продукту), кількість іноземців у
країні, кількість міжнародних листів (відісланих і отриманих) для
виміру особистих контактів серед людей, що живуть у різних
країнах. У той час, як перші перемінні походять від Світового
Банку, остання береться від поштової бази даних статистики уні-
версального поштового союзу.

• Інформаційні потоки: У той час, як особисті дані контактів
призначені, щоб оцінити вимірні взаємодії серед людей від різ-
них країн, підіндекс на інформаційних потоках призначений, щоб
вимірити потенційний потік ідей і рівень сприйняття. Для обчис-
лення цього показника використовують наступні дані: кількість
компаній, які надають послуги Інтернету, кількість користувачів
мережі, кількість користувачів кабельного телебачення, перед-
платників міжнародних газет і ін. Усі ці перемінні до деякої міри
виражають потенціал довіри людей, одержуючи новини з інших
країн — вони в такий спосіб вносять вклад у глобальне поширен-
ня ідей. Дані про кількість Інтернет-провайдерів ґрунтуються на
даних міжнародного Щорічника союзу телезв’язку статистики і
його Світової бази даних індикаторів телезв’язку. Інші перемінні
в цьому підіндексі ґрунтуються на даних Світового Банку.

• Культурна близькість: Культурна близькість — вимір глоба-
лізації, що найваще оцінити. У даному коефіцієнті використову-
ються імпортовані й експортовані книги. Оцінюється кількість
прав на видання закордонної літератури, ступінь у якій вірування
і цінності розвиваються всупереч національних обмежень. Також
культурна глобалізація в основному визначається відношенням
до домінування американських культурних виробів (кількість філь-
мів створених у Голівуді і показаних у національних кінотеатрах,
кількість англомовних пісень тощо). Як додаткові критерії для
визначення культурної близькості включаються, наприклад, кіль-
кість ресторанів McDonald’s, розташованих у країні. Для бага-
тьох людей глобальне поширення McDonald’s стало синонімом
глобалізації безпосередньо. У подібному ключі також використо-
вується кількість Ikea в країні.
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Політична глобалізація: Для визначення політичної глобалі-
зації оцінюється кількість іноземних посольств у країні, кількість
міжнародних організацій, членом яких є країна, а також кількість
місій світу ООН, у яких країна приймала участь [8].

У таблиці 3 визначено тенденцію ступеню інтегрованості Украї-
ни в процеси глобалізації. Так, з таблиці видно, що за показниками
економічної, соціальної і політичної глобалізації наша держава має
стабільну зростаючу динаміку, що свідчить про збільшення залеж-
ності розвитку країни від зовнішнього середовища.

Таблиця 3
СТУПІНЬ ГЛОБАЛІЗОВАНОСТІ УКРАЇНИ, % [8]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс гло-
балізації 59,91 60,59 60,70 62,10 63,49 65,97 66,29 61,83 64,57 69,30 68,15

Економічна
глобалізація 55,44 52,19 52,87 52,28 55,94 61,29 60,98 55,20 62,36 61,93 64,6

Соціальна
глобалізація 55,49 57,9 57,43 59,13 59,56 60,36 60,94 57,79 57,68 68,4 60,51

Політична
глобалізація 73,57 77,41 77,59 79,98 81,01 81,85 82,70 76,97 78,22 83,14 85,55

На рис. 2 представлено динаміку інтеграції України за загаль-
ним показником індексу глобалізації KOF.

Рис. 2. Динаміка України в індексі глобалізації KOF [8]
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Як видно з представлених даних, Україна невпинно втягується
у процес глобалізації. З одного боку, її шанси скористатися пере-
вагами глобалізації зростають, але з іншого — вона стає відкри-
тішою для нових загроз. До них Україна, як молода держава, не
підготовлена і найчастіше — від них не захищена [4]. Так, якщо
співставити графіки конкурентоспроможності України та ступе-
ню її глобалізованості, то можна помітити певну кореляцію між
цими показниками, це свідчить про те, що конкурентоспромож-
ність України на світових ринках та динаміка її економічного
зростання, суттєво залежить від світової сировинної кон’юнкту-
ри, а шанси скористатися перевагами глобалізації невпинно змен-
шуються.

Висновки. Таким чином, без проведення структурних реформ
та задіяння наявного інноваційного потенціалу розвитку (зокрема
авіабудування, космічна галузь, потенціал АПК і ін.) Україна так
і залишиться на периферії економічних процесів глобалізації і
продовжить існувати в структурі світової економіки лише як
сировинний придаток розвинених країн. Для зростання вітчизня-
ної економіки необхідна її орієнтація на підвищення ефективнос-
ті розвитку через активне впровадження нововведень. Цього мож-
на досягти тільки в рамках нової економіки, заснованої на інно-
ваційному розвитку, реалізації довгострокових стратегічних пла-
нів держави, при цьому «відкриття» національної економіки має
бути поступовим, і спиратися на продуману структурну політику,
при збалансованому поєднанні заходів лібералізації і протекціо-
нізму.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто процес розвитку та сучасного ста-
ну міжнародного руху капіталів у світі, та перспектив інтеграції
України в потоки міжнародного ринку капіталу.
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балізація, інтернаціоналізація, міжнародна торгівля.

АНОТАЦИЯ. В статье рассмотрен процесс развития и современ-
ного состояния международного движения капиталов в мире, пер-
спективы интеграции Украины в потоки международного рынка
капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Международный рынок капитала, интегра-
ция, глобализация, интернационализация, международная тор-
говля.

THE SUMMARY. This article describes the development and current
status of the international movement of capital in the world, the
prospects for Ukraine’s integration in the flow of international capital
markets.
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