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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ

Термін «глобалізація» з’явився порівняно недавно (вперше в
наукових виданнях у 1983 році його використовував професор
Гарвардської школи бізнесу Теодор Левітт). Сьогодні ми змушені
використовувати його у розмовах про проблеми і перспективи
економічного розвитку країни. Глобалізація — це процес всесві-
тньої економічної, політичної і культурної інтеграції. Процеси
глобалізації неодмінно впливають на розвиток та функціонуван-
ня нашої держави. Але цей вплив неоднозначний. Сьогодні гло-
балізація — це складний і суперечливий процес. Розглянемо осо-
бливості сучасного впливу основних глобалізаційних тенденцій
на подальший розвиток економіки Ураїни.

У політиці глобалізація полягає в послабленні національних
держав і трансформації національних держав у постсучасні. З од-
ного боку, це відбувається через те, що сучасні держави делегу-
ють все більше повноважень впливовим міжнародним організаці-
ям. З іншого боку, за рахунок скорочення державного втручання
в економіку і зниження податків збільшується політичний вплив
підприємств (надто — великих транснаціональних корпорацій).
Глобалізація економіки — це також складний і суперечливий
процес. З одного боку, вона полегшує господарську взаємодію
між державами, створює умови для доступу країн до передових
досягнень людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює сві-
товий прогрес. З іншого, глобалізація поширює конкурентну бо-
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ротьбу на всіх учасників, в тому числі на слабкі країни, що не
входять в «золотий мільярд». Це призводить до розорення малого
бізнесу та зниження рівня життя населення. Що стосується куль-
турної глобалізації, то, з одного боку, це призводить до популя-
ризації окремих видів національної культури по всьому світу. З
іншого боку, багато хто розцінює це як втрату національних
культурних цінностей і бореться за відродження національної
культури.

Вплив глобалізації в першу чергу проявляється у діяльності
ТНК. У цьому контексті наслідки глобалізаційних тенденцій для
економіки України є такими:
• Збільшення кількості робочих місць у зв’язку з появою

ТНК. Але, не витримавши конкуренції, деякі вітчизняні підпри-
ємства припинять свою діяльність, що призведе до скорочення
робочих місць. Однак очевидним є те, що сальдо буде позитив-
ним, тому цей пункт можна вважати для України сприятливим.
• Екологічні проблеми. Багато хто вважає, що діяльність ба-

гатьох ТНК негативно впливає на екологію, а тому глобалізація в
цій галузі неприпустима. Однак, проаналізувавши безліч підпри-
ємств на Україні, які погано впливають на екологію країни, мож-
на дійти висновку, що вітчизняних підприємств серед них в деся-
тки разів більше, ніж іноземних. Проблема екології — це
проблема кожного окремо взятого підприємства, але не глобалі-
зації в цілому.
• Сильна конкуренція. Тиск на малий бізнес і стартапи. Од-

нак не варто забувати що в українських умовах актуальні такі
явища, як високий рівень корупції, монополія, відкати тощо.
• Висока міжнародна якість життя.
• Шлях до економічного розвитку країни. В Україні сьогодні

багато проблем, як і в будь-якій країні. Більше ніж в одних, мен-
ше ніж в інших. Вирішувати їх вона може й самостійно, але наба-
гато легше це робити за допомогою і під контролем держав, які ці
проблеми вже вирішили.

Очевидно, вплив глобалізації має значно більше проявів та те-
нденцій, але саме ці є основними, що дозволяють зрозуміти, що
не все так погано, як здається.
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ФІКСОВАНИЙ ЧИ ПЛАВАЮЧИЙ
ВАЛЮТНИЙ КУРС ДЛЯ УКРАЇНИ?

Валютний курс показує, наскільки високою є цінність однієї
валюти по відношенню до певної іншої в конкретний момент ча-
су. Іншими словами, валютний курс демонструє цінове відно-
шення між двома валютами [4].

Валютний курс може бути фіксованим або плаваючим.
Плаваючий валютний курс виникає на валютному ринку

лише на базі попиту та пропозиції. Курси коливаються вільно,
що по-іншому називається флотингом. Існує два види флотин-
гу [4]:

1. Чистий флотинг. Ситуація, коли центральний банк не втру-
чається взагалі в процеси, пов’зані з попитом та пропозицією.

2. Брудний флотинг. Ситуація, коли центральний банк через
купівлю або продаж іноземної валюти втручається в регулювання
валютного ринку.

За твердим валютним курсом держави або бізнес-партнери
домовляються обмінювати валюту таким чином, що двосторон-
ня ціна може коливатись лише в конкретних рамках. Для утри-


