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РІВЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ 

 
Постановка проблеми. Ми живемо в епоху колосальних змін. Становлення 

глобальної господарської системи, що руйнує кордони національних господарств, 
пов'язаних міцними торговельними, фінансовими, політичними, соціальними і 
культурними відносинами найбільш значущий процес, який визначив обличчя світу на 
межі ХХ-ХХІ століть. Механізм глобалізації є об'єктом грунтовних досліджень, дискусій 
та суперечок серед економістів і політиків.  

Глобалізація і породжувані нею процеси піддають випробуванню на міцність і 
адаптивність, традиційні моделі поведінки, спосіб життя і способи бачення світу, а також 
цінності, орієнтації, забобони всіх верств населення [6]. 

Глобальні зміни, разом з іншими об'єктивними факторами, сприяють пошуку 
ефективних шляхів зменшення несприятливих наслідків, надійних методів прогнозування 
можливих змін з метою виживання і подальшого процвітання держав. Завданням 
сучасного суспільства в умовах глобалізації є перетворення його потреб у корисні 
можливості для людини і нації. У зв'язку з тим, що знання й інтелект стали новою 
формулою власності для створення і нагромадження багатства, глобалізація економіки 
обумовила перехід до «економіки знань» чи інформаційно-інтелектуальної економіки.  

Негативні сторони глобалізації пов’язані з нерівномірним розподілом зростання 
світового доходу між різними країнами; економічна, фінансова та політична експансія 
розвинених країн; поглиблення диференціації між країнами за економічним розвитком; 
тенденції до зникнення національних особливостей народів та етносів [2, с.36]. 

Для деяких країн глобалізація створила такі можливості, про які не могло йтися 
декілька років тому. Але вона створила і нові небезпеки для багатьох інших країн. Від 
глобалізації, насамперед, виграють багаті люди, фірми та країни, експортери капіталу, 
технологій, міжнародні та глобальні фірми-лідери. Програють же країни з 
односторонньою, недостатньо розвинутою економікою, слабкою інфраструктурою, дрібні 
підприємці, некваліфіковані працівники, немобільні верстви населення. Небезпека 
глобалізації цілком слушно пов’язується з негативним впливом на національну культуру, 
духовність [2].  
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Очевидний той факт, що глобалізація зачіпає всі аспекти соціально-економічного 
життя практично всіх країн світу і що цей процес об'єктивний і незворотний. Як не 
парадоксально, але саме глобалізація - процес, що долає територіальні і культурні кордони 
країн, - створює можливість для вироблення національно орієнтованих 
зовнішньоекономічних стратегій в рамках нових реальностей.  

Збереження конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації вимагає не 
стільки формування зовнішнього іміджу країни (її образу в очах населення і підприємств 
інших країн), скільки збереження привабливості для власних громадян і підприємств, 
оскільки спроби відповідати зовнішнім стандартам неминуче ведуть до втрати 
унікальності країни і пов'язаних з нею конкурентних переваг.  

Спираючись на важливість визначення Україною належного місця в міжнародній 
економіці, можна відзначити актуальність питань інтеграції України за такими 
стратегічними напрямками як: перебудова на ринковій основі виробничих зв’язків з 
країнами СНД; входження до європейського економічного простору через посилення 
співробітництва з країнами Центральної і Східної Європи, країнами ЄС; розвиток 
економічних зв’язків з країнами, що розвиваються. Особливої уваги заслуговує участь 
України в міжнародних організаціях для забезпечення рівноправного співробітництва у 
світовій економіці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання регіоналізації та глобалізації посідає 
чільне місце в економічних дослідженнях як вітчизняних, так й іноземних вчених–
економістів. Серед них варто відзначити роботи вітчизняних науковців, зокрема 
О.Білоруса І.Бураковського, А.Гальчинського, Б.Губського, Д.Лук’яненка, В.Новицького, 
Ю.Пахомова, В.Рокочої, І.Соколенка, А.Філіпенка, В.Чужикова та ін., а також зарубіжних 
– Б.Баласса, О.Бейя, Ю. Борко, Ю.Ваннона, М.Згуровського, М.Іванова, В.Іноземцева, 
П.Кругмана, М.Максимової, Г.Мюрдаля, Дж.Най, Ю.Шишкова, П.Шуканова та ін. 

Формулювання завдання дослідження. Враховуючи наукову та практичну 
актуальність теми і спираючись на результати вивчення окремих її аспектів у зарубіжній 
та вітчизняній економічній літературі, можна визначити мету даної статті, яка полягає в 
обґрунтуванні нових теоретичних положень, практичних напрямів сучасного розвитку 
міжнародної економіки, встановлення особливостей включення господарського 
комплексу України в глобальний економічний простір та розробка на цій основі 
конкретних пропозицій щодо інтеграції національної економіки у світогосподарську 
систему. 

Виклад основного матеріалу. Під тиском глобалізації додаткового навантаження 
зазнають так звані "перехідні" суспільства, до яких належить і Україна. Адже вони 
певною мірою знаходяться на роздоріжжі політичного процесу, і проблеми, що 
супроводжують глобалізацію, додаються до численних проблем державної важливості.  

У такому випадку надзвичайно актуальним має стати питання усвідомлення 
політиками того місця, яке має посісти за нових умов національна держава. Глобалізаційні 
процеси як об’єктивне і надзвичайно потужне явище пробиватимуть собі шлях і без 
їхнього схвалення чи заперечення, але національні політичні лідери мають чимало засобів 
для того, щоб скорегувати розвиток цього явища з урахуванням особливостей власної 
країни і використати його для підвищення добробуту народу.  

Є всі підстави для твердження, що і на перспективу національні держави 
залишаться основним ланцюгом згаданої піраміди влади. За ними залишаться функції 
головного носія народного суверенітету, загальні функції щодо захисту країни і 
представлення її інтересів у міжнародних відносинах, встановлення системи правових 
норм і забезпечення правопорядку, законодавчого врегулювання економічних і соціальних 
відносин, розвитку соціокультурної сфери, опрацювання і реалізації національної стратегії 
тощо. До речі, саме від зрілості і компетенції національних політичних інститутів 
залежить характер процесів гомогенізації та суверенізації. 
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Україна тримає 42-е місце за рівнем глобалізації Україна тримає 42-е місце за 
рівнем глобалізації. Росія зайняла 44-е. Такого висновку дійшли автори щорічного 
«Рейтингу Глобалізації» (Globalization Index), який щорічно публікує журнал Foreign 
Policy. Враховуються чотири основних параметри: економічна інтеграція, персональні, 
технологія - число користувачів Інтернет, участь у міжнародній політиці. Найбільш 
глобалізованою країною знову стала Ірландія. На другому місці - Сінгапур, на третьому - 
Швейцарія  

За рейтингами міжнародних економічних організацій Україна за рівнем 
конкурентоздатності посідає одне з останніх місць. Курс уряду на лібералізацію зовнішніх 
відносин не виправдав покладених на нього надій і не реалізував конкурентні переваги 
України. Доцільність лібералізації зовнішньоекономічних відносин мала б бути 
досліджена на перших етапах відкриття кордонів, оскільки далеко не однакові умови та 
розбіжності обумовлювали суттєву різницю між економічними системами України від 
високорозвинених країн. Показники розвитку української економіки у порівняні із 
найбільшими торговельними партнерами свідчать про недоречність беззастережного 
відкриття кордонів. Так, за даними Світового банку, ВНП на душу населення в Україні є 
одним з найнижчих у світі (вона посідає 135 місце). Виробничо-промисловий комплекс 
України нездатний адаптуватися до попиту на світовому ринку, про що говорить досить 
низький ВНП на душу населення [5]. 

Через не конкурентоспроможність занепадають цілі галузі, які можуть переробляти 
сировину, а деякі функціонуючі галузі не повністю використовують свої виробничі 
потужності. 

Враховуючи реальні проблеми, що стоять перед нами, досить сміливими 
виглядають цілком конкретні терміни, визначені нашими політиками для інтеграції 
України в європейське співтовариство. Адже поки у нас немає навіть загальновизнаних 
національних лідерів, обізнаних теорією і, головне, практикою ринкових відносин в 
умовах пануючої в міжнародному середовищі жорсткої конкуренції, що володіють 
навиками культурного, етичного ведення бізнесу і знанням відповідних правил бізнес-
комунікації, процесів, що глибоко розуміють суть глобалізації. 

Проведені нами дослідження показали, що вплив глобалізації на національну 
економіку досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, так і негативні 
сторони. Позитивні сторони очевидні: 

по-перше, це можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання 
міжнародних економічних відносин, а не бути осторонь, як це спостерігається тепер; 

по-друге, відбудеться скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних 
операцій, що є дуже важливо, оскільки загальне підвищення цінової 
конкурентоспроможності українських виробників найактуальніше питання сьогодення. 
Цим самим наша країна виконає одну з головних умов поглиблення відносин з 
Європейським союзом та отримає можливість захисту інтересів України та її підприємств 
відповідно до міжнародних форм та процедур, що мінімально залежать від коливання 
політичних відносин з тією чи іншою країною. 

Забезпечення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів за 
рахунок приєднання країни до загальноприйнятих у світі регулятивних норм також є 
однією із позитивних сторін, оскільки сучасному становищу держави не позаздриш. 
Іноземні інвестори не довіряють політичній та економічній нестабільності в країні і тому 
забирають свої капіталовкладення, а це негативно впливає на розвиток виробничої 
промисловості. 

Позиція, яку зараз підтримує Україна приведе до збільшення можливостей 
входження країни до великих міжнародних коопераційних проектів, що в перспективі 
можуть забезпечити істотне підвищення конкурентоспроможності та розширити 
можливості більш вільного доступу до зарубіжних ринків за рахунок зменшення тарифних 
і нетарифних перешкод. 
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Але для України стратегічно важливою метою має стати стимулювання 
структурних реформ усередині країни, спрямованих на забезпечення 
конкурентоспроможності у відкритому ринковому середовищі, що є стратегічно 
важливою метою. 

На жаль, на сьогодні Україна недостатньо залучена до цих процесів, оскільки вона: 
- значно відстає від провідних держав світу в галузі інформатизації та розвитку 

інформаційних технологій; 
- перебуває лише на початку формування власних ТНК, конкурентоспроможних на 

глобальному рівні й здатних до здійснення глобальної стратегії розвитку; 
- досить непослідовно запроваджує економічну лібералізацію; 
- не приділяє належної уваги координації своєї зовнішньоекономічної політики з 

іншими пострадянськими й постсоціалістичними країнами, що розвиваються, - це робить 
політику мало гнучкою та в цілому послаблює зовнішні позиції. 

Тому, з іншого боку, глобалізація спричинює серйозні негативні наслідки – вона 
загрожує майбутньому людської цивілізації, шкідливо впливає на клімат, погіршує якість 
та рівень життя. Виникає пригнічення розвитку окремих галузей (секторів) національної 
економіки, які виявляються не готовими до повноцінної міжнародної конкуренції, 
заміщення їх імпортом. 

В умовах глобалізації спостерігається зниження ролі національної держави, втрата 
нею державної ідентичності, цілісності. Причому сили, які завуальовано руйнують 
державу, мають транснаціональну природу.  

Після проведеного аналізу вважаємо за доцільне зробити висновок, що глобалізація 
веде до зростання конкуренції у світовому масштабі, викликає поглиблення спеціалізації 
та поділу праці із властивими їм наслідками - зростанням продуктивності праці та 
скороченням витрат. Для національних виробників немає достатньої внутрішньої 
мотивації застосування інновацій, що дає можливість іноземним конкурентам 
використовувати суперечності внутрішнього законодавства для знищення контрагентів на 
внутрішньому ринку. У такій ситуації інтеграція позначається на руйнації цілих галузей, 
прикладом чого є тютюнова промисловість. На даний час Україна не використовує всі свої 
конкурентні переваги (дешева робоча сила, достатня ресурсозабезпеченість деякими 
видами сировини, використання вигідного геоекономічного розташування тощо), оскільки 
офіційний сектор економіки неефективний. Натомість конкуренти України широко 
застосовують високі й запатентовані технології, стимулюють виробництво унікальних 
товарів, всебічно залучають наукову еліту, кредитують інновації. Отримані результати 
дозволяють країнам-конкурентам знижувати собівартість виробництва й оволодівати новими 
ринками збуту. 

Покращити становище України на світовому ринку можливо завдяки застосуванню 
ефективної інноваційної та зовнішньоекономічної політики.  

На наш погляд головним завданням інноваційної політики держави в епоху 
поширення глобалізацій них процесів має стати забезпечення збалансованої взаємодії 
наукового, технічного і виробничого потенціалів, вдосконалення механізму активізації 
інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, поширення інновацій по усіх сферах 
економіки.  

Об’єктом інноваційної політики виступають не лише і не стільки окремі наукові чи 
виробничі підприємства, але також налагодженість та стабільність їхнього взаємозв’язку, 
системність взаємодії в процесі створення інновацій. Досвід західних країн показав, що 
при інтенсивному освоєнні інновацій більшість учасників інноваційного циклу 
перебувають, здебільшого, у відносинах організаційної спорідненості. Отже, посилюється 
необхідність цілеспрямованого, системного управління цим процесом, узгодженої 
взаємодії науковців та спеціалістів різних галузей знань для пошуку і розробки 
необхідних технологічних процесів, визначення оптимальних режимів роботи, створення 
устаткування. 
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Одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики є вступ України до СОТ, що 
розглядається як системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації 
зовнішньої торгівлі і залучення іноземних інвестицій.  

Висновки. На сьогоднішній день наша країна неповністю готова до глобальної 
інтеграції і міжнародної конкуренції. Але держава з таким потенціалом не може залишатися 
ізольованою. Тому її пріоритетним завданням має стати наближення вітчизняної економіки 
до рівня провідних країн світу шляхом активізації інноваційного процесу, підвищення 
стимулів до праці, покращення інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних 
умов господарювання, всебічну підтримку підприємництва. 

Оптимальний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків ґрунтується, передусім, на 
принципових змінах у структурі національної економіки України. Тому важливим стає 
питання реформування зовнішньоекономічного сектора України, інтеграції її 
господарської системи у міжнародну економіку, створення розгалуженої інфраструктури, 
яка б забезпечувала швидку реалізацію ринкових перетворень, перш за все у зовнішньому 
секторі економіки. Від трансформації зовнішнього сектора економіки України залежать 
подальший економічний розвиток країни, ефективність і результативність 
підприємницької діяльності, місце України в системі світового господарства. Якщо 
Україна хоче стати повноцінним суб’єктом глобальної економічної діяльності, брати 
участь не лише на ринках виробів чорної металургії або простих хімічних виробів, вона 
має створювати власні транснаціональні структури. 

Анотація 
У статті аналізуються проблемні аспекти та позитивні наслідки впливу 

глобалізаційних та інтеграційних процесів на економіку України, а також вирішення 
проблем пов'язаних з її незначною участю в цих процесах.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ  
В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Постановка проблеми. Для успішного розвитку інноваційної діяльності необхідно 

крім наукової бази і матеріальних можливостей також мати мотивований персонал. На 
сучасному етапі розвитку, коли українське суспільство гостро потребує ефективного і 
результативного управління виробництвом,  завданням вчених-економістів є розробка 
питань мотивації в економічному аспекті, спираючись на напрацювання філософів, 
психологів, соціологів. А це в свою чергу передбачає комплексний підхід до існуючих 
теорій мотивації відомих учених, поєднання в дослідженні економічних, психологічних та 
інших сучасних методів. 
Складнощі економічного дослідження застосування мотивації в інноваційній діяльності 
обумовлена наступними моментами:  

1. Існування великої кількості загальних теорій мотивації і невелика кількість 
реальних методик для інноваційних підприємств. 

2. Складність самого об'єкта дослідження. Мотиви не доступні безпосередньому 
спостереженню. Для їх фіксації необхідно застосування цілого ряду спеціальних методик. 

3. Специфічність, багато стадійність інноваційного процесу висувають особливі 
вимоги до розробки загальної моделі системи мотивації для інноваційно-орієнтованих 
підприємств. 

Вищевикладені проблеми перетворюють дослідження системи мотивації розробки 
нового продукту в серйозну проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основі сучасних мотиваційних систем 
лежать класичні мотиваційні теорії – теорія потреб Маслоу, двохфакторна теорія 
Герцберга, «досягнення-вклад» МакКлелланда, теорія очікувань Врума, теорія 
справедливості Адамса,  «XY—теорія»   МакГрегора,  теорія «Z»   В.Оучі.  

Дана проблема досліджується також у роботах російських авторів Є.Бєлякова,   
А.Р.Данієлова,   О.К.Комарова,   В.В.Радаєва.  

Змінам мотивації праці в ринкових умовах приділена значна увага в наукових 
дослідженнях таких вітчизняних вчених, як  А.А.Амоша, В.М.Геєць, Г.А Дмитренко,  
В.Д.Лагутін,  П.С.Маковєєва,  В.В.Степанова,  В.О.Тімофеєв.  

Серед вітчизняних вчених найбільших успіхів у розробці теорії мотивації досягли 
Л.С.Виготський та його учні А. Н. Леонтьєв і Б. Ф. Ломов. Оскільки виробничі проблеми 
ними не розглядалися, їх роботи не отримали подальшого розвитку. Слід відзначити, що 
всі основні положення теорії Л.С.Виготського справедливі і для виробничої діяльності [7, 
с.13]. 

Мета роботи. Метою дослідження є аналіз послідовної появи  концептуальних 
підходів до мотивації і їх практичне застосування в інноваційній діяльності. 
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