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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні в світі відбуваються гли-
бокі зміни в усій системі міжнародних від-
носин. Новою суттєвою їх рисою стала 
глобалізація. Глобалізація визначає новий 
етап розвитку світової економічної систе-
ми і впливає на національні економічні си-
стеми, які є підсистемами світової еконо-
міки. Україна як частина світової економі-
ки також підпадає під глобальні впливи, 
результати яких не є однозначними.  
Українські вчені-економісти, як і дослід-
ники усього світу, не залишають без уваги 
проблему глобальних перетворень. Серед 
українських авторів, які вивчають фунда-
ментальні процеси глобальних трансфор-
маційних процесів, слід відзначити Філі-
пенка А.С., Гальчинського А. С., Будкіна 
В. С., які в роботі [1] наводять всебічний 
аналіз сучасного стану та перспектив мо-
дернізації української економіки в умовах 
глобалізації, передумов і механізму участі 
України в міжнародних ринках та інвести-

ційних процесах, дають оцінку природно-
ресурсного потенціалу економічного зрос-
тання, шляхи реалізації експортного поте-
нціалу України. Новицький В. в роботі [2] 
розглядає питання національного геоеко-
номічного позиціювання, доводить важли-
вість активної й узгодженої в усіх своїх 
геоекономічних компонентах позиції Укра-
їни на міжнародній арені в умовах глобалі-
зації. Білорус О. Г. в роботі [3] розглядає 
фундаментальні питання глобалістики, на-
водить ключові моменти дослідження 
постіндустріальної системи глобалізму. 
Соколенко С. роботу [4] присвятив визна-
ченню оптимальної стратегії економічного 
розвитку України в умовах глобалізації. 
При цьому в сучасних умовах розвитку 
світової економіки дуже важливим є ви-
значення основних суттєвих напрямків, за 
якими процеси економічної глобалізації 
впливають на соціально - економічний 
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розвиток всередині кожної конкретної кра-
їни світового співтовариства, адже кожна 
країна має свої особливості економічного 
розвитку. Окремо для України відповідь на 
запитання, через що і як проявляється в її 
житті глобалізація, може виявити нові 
джерела економічного зростання. Також 
результати дослідження допоможуть зро-
зуміти і сформулювати деякі перспективні 
(приоритетні) напрямки економічного роз-
витку в нашій країні. 

Основною метою дослідження є 
визначення основних суттєвих напрямків 
впливу процесів глобалізації на економіку 
України. Значне місце в статті займає ана-
ліз причин та рушійних сил глобалізації, а 
також основних показників зовнішньоеко-
номічної діяльності України. 

Семантично поняття „глобаліза-
ція” пов’язане з англійським словом 
“globe” (земна куля). Це означає, що про-
цеси глобалізації мають всесвітній харак-
тер, охоплюють усі регіони Землі та зачіп-
люють інтереси усього людства. Навіть з 
цього поверхневого визначення можна 
зробити висновок: цей процес має багато 
аспектів, впливає на різні сфери життя як 
усього світу, так і окремих країн.  

Масштаби дії глобальних змін під-
тверджують гіпотезу: глобалізація – 
об’єктивна та неминуча, опиратися її впли-
ву немає сенсу. Важко заперечувати про-
гресивні сторони цього явища такі, як, на-
приклад, розширення можливостей озна-
йомлення з досягненнями світової системи 
господарювання; виграш від вільної торгі-
влі для споживачів на базі конкуренції, яка 
дає їм можливість вибору та зменшує ціни; 
зниження трансакцiйних витрат при про-
суванні продукції на міжнародні ринки; 
доступ до прогресивних технологій; під-
вищення ефективності виробництва завдя-
ки поглибленню розподілу праці, економії 
на масштабах виробництва і зниженню ви-
трат, оптимізації розміщення ресурсів у 
світовому масштабі і передачі технологій. 
Більше   того,  результати емпіричних до-
сліджень впливу різних аспектів глобалі-
зації на економічне зростання в країнах 
світу вказують на наявність тісного пози-
тивного зв’язку між індикаторами їх роз-

витку та ступенем глобалізованості [5].  
Виникає логічне запитання: якщо 

цей процес так позитивно впливає на роз-
виток в країнах, чому ж тоді все частіше 
можна почути антиглобальні заклики? 
Слід зазначити, що виступи проти гло-
бальних перетворень не викликані 
об’єктивними змінами в суспільно-
економічному житті людства. Навпаки, ці 
незадоволення пов’язані із діями конкрет-
них суб’єктів глобалізації, а саме трансна-
ціональних корпорацій (ТНК), міжнарод-
них організацій та деяких розвинених кра-
їн. Цілком справедливим є небажання бути 
сировинним додатком або відчувати нас-
лідки розміщення в країні “брудних” виро-
бництв. А між тим могутність агентів гло-
балізації зростає. Так, згідно зі звітом про 
торгівельну кампанію “Make Trade Fair”, 
щорічні зарубіжні обсяги продажу 100 
найбільших ТНК нараховують близько 2,1 
трлн. дол. США. Для порівняння цей пока-
зник складає 7% глобального ВВП або 25% 
світової торгівлі. В результаті порівняння 
обігу активів ТНК з ВВП, виявляється, що 
100 найбільшими економічними 
суб’єктами в світі є не країни, а ТНК [6]. 
Зважаючи на такі факти можна зробити 
висновок, що існує загроза переходу конт-
ролю над економікою окремих країн від 
уряду в інші руки, у тому числі до більш 
могутніх держав, ТНК або міжнародних 
організацій, що само по собі є джерелом 
серйозних конфліктів. 

Однією з основних негативних тен-
денцій перетворення світу на єдине ціле з 
точки зору економіки є зростаюча взаємо-
залежність країн. Тобто, будь-яка значна 
подія, що сталася в одному куточку світу, 
обов’язково відбивається на діловій актив-
ності всередині певної країни. Надмірна 
відкритість економіки вже спричинила сві-
тові кризи і депресії, в результаті яких світ 
вдавався до політики протекціонізму і від-
городжування від міжнародних відносин 
(досить згадати Велику Депресію у 1930-х 
роках або світову фінансову кризу 1998 
року) [7].  

Отже, очевидно, що у кінцевому ра-
хунку глобалізація несе країнам і нові за-
грози, і нові можливості. При цьому спро-
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би обмежити чи відтягнути на більш пізні 
терміни ефект глобалізації призводять ли-
ше до зменшення вигод від неї і збільшен-
ню витрат. Швидше за все країни, яким не 
вдасться пристосуватися до умов глобаль-
ної торгівлі, відстануть від держав, які це 
зроблять. Стає ясно, що ізолюватися від 
усього світу не має сенсу, але і контролю-
вати вплив негативних глобальних змін 
необхідно. Тобто виникає потреба у вива-
женій зовнішній політиці для кожної краї-
ни.  

Для України аналіз впливу глобалі-
зації на її економічний розвиток набуває 
ще більшого значення, якщо розглянути 
важливість зовнішнього сектору в її еко-

номіці. Показовими тут є наступні дані: 
експорт у структурі ВВП США, Японії 
складає лише 10%, у Франції та Польщі – 
близько 20%, в Україні – понад 60% (част-
ка експорту товарів – 50%, а послуг – бли-
зько 13% від ВВП). Отже понад 60% робо-
чих місць у нашій країні існують завдяки 
виробництву саме експортних товарів та 
послуг [8].  

Гіпотеза про вплив зовнішньої тор-
гівлі на економічне зростання може бути 
підтверджена даними Держкомстату та 
НБУ про економічний розвиток України, 
наочно представленими на рис. 1. 
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Розраховано за джерелами [9], [10] 
 
Рис. 1. Щорічні темпи приросту ВВП і зовнішньої торгівлі 
 
З рис. 1 видно, що темпи приросту 

української економіки пропорційні до тем-
пів приросту її зовнішньої торгівлі. Здава-
лося б, що відкритість України має стиму-
лювати економічний розвиток через корис-
тування благами від участі в світових гло-
балізаційних процесах. Але подальший 
аналіз свідчить про спростування цієї гіпо-
тези. 

В першу чергу уваги заслуговує 
структура товарного експорту України 
(див. рис. 2).  

З рис. 2 видно, що основною стат-
тею експорту в нашій країні є “Чорні і ко-

льорові метали та вироби з них” (майже 
40%). В структурі товарного імпорту (див. 
рис. 2) переважає продукція паливно-
енергетичного комплексу.  

Наведені дані свідчать про те, що 
зовнішня торгівля для України не грає ролі 
носія економічного розвитку. Адже зага-
льносвітовою тенденцією в торгівлі това-
рами і показником розвиненості економіки 
країни є обмін продукцією високих техно-
логій. В той же час експорт продукції ни-
зького ступню переробки є характерним 
для найменш розвинених країн [11].
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Рис.2. Середньорічна структура товарного експорту та імпорту України  

за період 1999-2003 р. р. 
 

Розглядаючи динаміку зовнішньої 
торгівлі, обов’язково треба розглянути 
експорт та імпорт послуг. Торгівля послу-
гами є дуже важливою для розвитку націо-
нальної економіки, оскільки якісні послу-
ги, як зазначається у щорічному звіті Сві-
тового банку про розвиток за 2002 р. [12], 
не тільки забезпечують прямі вигоди для 
споживачів, але й допомагають сформува-
ти загальний економічний результат. Роз-
винений, вправно керований фінансовий 
сектор є основним фактором перетворення 
збережень на інвестиції, забезпечуючи 

ефективне використання ресурсів, а також 
розподілення ризиків в економіці. Покра-
щення телекомунікаційних послуг призво-
дить до численних економічних вигод, 
оскільки ці послуги є основним засобом 
передачі інформації і знань. Їх важливість 
проявляється у розповсюдженні Інтернету 
як засобу економічних взаємодій. Так са-
мо, як і телекомунікаційні, транспортні по-
слуги грають важливу роль у руху товарів 
від виробника до споживача і є одним з ос-
новних факторів, які впливають на здат-
ність країни брати участь у світовій торгів-
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лі. Ділові послуги (наприклад, послуги з 
розрахунків або юридичні послуги) спри-
яють зниженню трансакційних витрат. По-
слуги з освіти й охорони здоров’я необхід-
ні у створенні “людського капіталу”. По-
слуги з роздрібної і оптової торгівлі забез-
печують зв’язок між виробником і спожи-
вачем. Розробка програмного забезпечення 
– це послуги, які виникли у сучасній еко-
номіці, заснованій на знаннях, і є не-
від’ємною частиною сучасного процесу 
виробництва. Особливе значення у подо-
ланні негативних наслідків економічної 
діяльності у зовнішньому середовищі ма-
ють послуги екологічних служб. Отже, 
безсумнівно, сфера послуг сьогодні визна-
чає розвиток світової економіки й усіх на-
ціональних економік. 

За даними НБУ [10] в період з 1999 
по 2003 р. р. в Україні середньорічна част-
ка послуг у зовнішньоторговельному обо-
роті складає близько 18%, у той же час у 
світі третинний сектор є об’єктом майже 
четвертої частини усіх міждержавних тор-
говельних трансакцій. Що стосується 
структури торгівлі послугами в Україні, то 
майже 40% складає частка міжнародних 
перевезень. Останніми роками досить ди-
намічно розвивається торгівля туристич-
ними послугами (середньорічний темп 
приросту складає близько 30%). Такі кате-
горії послуг, як комп’ютерні та інформа-
ційні (3% від загального обсягу торгівлі 
послугами), ліцензійні (12%), фінансові 
(3%), наукові та конструкторські (16%),  
займають не перше місце у зовнішній тор-
гівлі України, що свідчить про недостатньо 
розвинений її третинний сектор. 

Важливою складовою економічного 
розвитку будь-якої країни є прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ). Вважається, що активний 
рух прямих іноземних інвестицій є одним з 
основних джерел трансферту новітніх тех-
нологій. Відомо, що в Україні низький рі-
вень залучених іноземних інвестицій пояс-
нюється несприятливим інвестиційним 
кліматом у правовому, економічному та 
інфраструктурному аспектах, а також не-
доліками у приватизаційній політиці. В ре-
зультаті, порівняно з країнами Східної Єв-
ропи, Україна залишається менш приваб-

ливою для іноземних інвесторів. Врахову-
ючи низький обсяг залучених до України 
ПІІ, при значній долі в ньому інвестицій з 
офшорних зон (Кіпр, Віргінські острови), 
стає зрозумілим, що основні вкладення ро-
бляться із капіталу українського похо-
дження. Найбільш привабливими галузями 
для іноземного інвестування  в Україні є 
торгівля та посередництво в торгівлі (у 
2003 р. за даними НБУ [10] у цю сферу на-
дійшло 13,7% від загального обсягу залу-
чених ПІІ), пошта та зв’язок (13,3%), хар-
чова промисловість та переробка сільсько-
господарських продуктів (8,8%), машино-
будування (8,6%). І хоча аналіз структури 
вкладення іноземних інвестицій за галузя-
ми свідчить про позитивні зрушення, для 
України ПІІ не виконують функцію основ-
ного двигуна прогресивних змін в еконо-
міці. 

Характеристика потоків зовнішньо-
економічної діяльності відбиває напрямки 
впливу глобалізації на економічний розви-
ток в країні. В той же час кожна держава 
світу використовує ряд регуляторних захо-
дів, що можуть певним чином обмежувати 
участь останньої у світових економічних 
стосунках. Логічним є захист таким чином 
від негативних наслідків глобалізації. Але 
частіше наявність методів регулювання 
(явних чи неявних) зовнішньоекономічної 
діяльності “захищає” не тільки від шкоди, 
але і від вигод та перспектив, що відкри-
ваються перед країною разом із виходом на 
світовий економічний простір. В нашій 
країні присутні як явні, так і неявні обме-
ження зовнішньоекономічної діяльності. 
Серед явних обмежень можна вказати ім-
портні квоти на обмежену кількість това-
рів, мінімальні індикативні ціни на експорт 
обмеженої кількості продукції, імпортне 
мито, експортні податки на деякі види то-
варів. До неявних обмежень відносяться 
неузгодженість технічних стандартів з 
міжнародною практикою. Так, 
обов’язковій сертифікації в Україні підля-
гають імпортні товари, навіть якщо вони 
сертифіковані в країнах походження. Через 
це фірми-експортери зазначають незруч-
ність у зв’язку з відсутністю гармонізова-
ності українських і міжнародних стандар-
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тів, а також відсутністю міжнародного ви-
знання українських сертифікатів. 

 За даними Міжнародної фінансової 
корпорації (МФК), значну перешкоду для 
здійснення зовнішньоекономічної діяльно-
сті в Україні становить в останні роки від-
шкодування ПДВ експортерам, а також за-
надто високі експортно-імпортні тарифи. 
Однією з складніших регуляторних пере-
шкод ведіння бізнесу в Україні є процес 
дотримання митних правил.  Зокрема, на 
думку підприємців, митні процедури за-
надто дорого коштують, займають багато 
часу і є занадто ускладненими. Порушен-
ня, на які найчастіше вказують керівники 
підприємств, що займаються експортно-
імпортною діяльністю, виникають при за-
повненні митних документів, проходження 
митного контролю та перетину державного 
кордону. Крім того, зазвичай підприємства 
додатково сплачують 25% від офіційно 
установленої вартості митних процедур у 
якості неофіційних платежів під час про-
ходження митних процедур [13]. 

Аналіз деяких показників зовніш-
ньоекономічної діяльності України пока-
зує, що не зважаючи на досить відкриту 
економіку України, ми не можемо корис-
туватися благами від глобальних процесів. 
Це відбувається через ряд факторів, зумов-
лених трансформаційним характером еко-
номічної системи в Україні. Однобічність 
розвитку структури зовнішньої торгівлі 
товарами на користь продукції з низьким 
ступенем переробки свідчить про низький 
статус української економіки з точки зору 
конкурентоспроможності таких товарів на 
зовнішніх ринках. Торгівля послугами ха-
рактеризується значною часткою в її стру-
ктурі транспортних витрат. Низький рівень 
залучення ПІІ в Україну виявляє несталість 
економічного становища, низьку результа-
тивність реформ, зарегульованість підпри-
ємницької діяльності, а також відсутність 
інституційної бази (інфраструктури) роз-
витку в країні. Значна частка інвестицій з 
офшорних зон та галузева структура залу-
чених інвестицій свідчать про те, що краї-
ною походження іноземного капіталу на-
справді є сама Україна. 

З іншого боку, процес глобалізації, 

який включає Україну у високотехнологіч-
не конкурентне середовище, зумовлює не-
обхідність формування інноваційної моде-
лі розвитку, в якій роль головного джерела 
довготривалого економічного зростання і 
розвитку відіграють наукові надбання та 
їхнє застосування. 

Україна належить до держав з ваго-
мим науковим потенціалом. Підтверджен-
ням тому є наявність визнаних у світі нау-
кових шкіл, створення нових матеріалів, 
біотехнологій, електрозварювання, а також 
розробка унікальних технологій у галузі 
інформатики, телекомунікацій та зв’язку, 
авіаційній та ракетно-космічній галузях. 

Розгалужена мережа наукових орга-
нізацій, що діє в Україні, охоплює широ-
кий спектр галузей науки і техніки і здатна 
за сприятливих умов забезпечувати реалі-
зацію науково-технічного прогресу та ін-
новаційної перебудови української еконо-
міки. Так, у 2002 р. наукові та науково-
технічні роботи виконували 1477 організа-
цій, у галузі технічних наук працювало 
майже 55% організацій, які виконують на-
укові та науково-технічні роботи, в галузі 
природничих та суспільних наук – 30% та 
9,3% відповідно. На 1 січня 2003 р. вико-
нанням наукових та науково-технічних ро-
біт в організаціях, підприємствах та уста-
новах України займалося майже 143 тис. 
спеціалістів. У цілому насиченість України 
науковими кадрами залишається досить 
високою і знаходиться на рівні східноєв-
ропейських країн (5,3 виконавця наукових 
та науково-технічних робіт на 1000 осіб 
економічно активного населення) [14, 58-
60]. 

В той же час, на відміну від розви-
нутих країн, які до 85-90% ВВП забезпе-
чують через виробництво та експорт нау-
комісткої продукції, Україна, посідаючи за 
кількістю науковців одне з перших місць у 
світі, поки що розвивається без суттєвого 
використання наукових досліджень. Частка 
вітчизняної наукомісткої продукції стано-
вить близько 0,1% на світовому ринку ви-
сокотехнологічної продукції. Україна 
представлена на цьому ринку переважно 
продукцією оборонно-промислового ком-
плексу та авіаційної промисловості. Крім 
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того інноваційна діяльність українських 
підприємств залишається низькою, про що 

свідчать дані з таблиці 1 [14, с.112].

 
Таблиця 1 

Основні показники інноваційної діяльності  промислових 
 підприємств України [14, с.113] 

 
Показник 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 
Кількість підприємств, що впроваджува-
ли інновації 

 
1491 

 
1503 

 
1506 

 
1238 

  у % до загальної кількості 14,8 14,3 14,6 12,7 
Кількість освоєних нових видів  техніки, 
найменувань 

 
631 

 
610 

 
520 

 
710 

Кількість впроваджених нових техноло-
гічних процесів 

 
1403 

 
1421 

 
1142 

 
1482 

   З них ресурсозберігаючих 430 469 430 606 
 
 
Реалізація інноваційної стратегії 

розвитку зумовлює прискорений розвиток 
високотехнологічних виробництв, які ви-
робляють наукомістку продукцію, форму-
вання експортного потенціалу цих вироб-
ництв, підвищення технологічного рівня 
підприємств завдяки прогресивним вітчиз-
няним і світовим науково-технічним дося-
гненням.  

В Україні існують усі необхідні 
складові для інноваційного розвитку в 
умовах глобалізації. Спираючись на дані 
Стратегії економічного і соціального роз-
витку України на 2004-2015 р. р. [14, 122-
128], серед таких складових інноваційного 
потенціалу України можна відзначити на-
ступні: 

1) ресурсозберігаючі технології: 
 - технологія спалювання високозо-

льного низькосортного вугілля в цирку-
люючому киплячому шарі, принципово 
нова газова апаратура; 

- розробки, спрямовані на зменшен-
ня викидонебезпечності у вугільних шах-
тах та використання ефективних методів 
боротьби з раптовими викидам вугілля, 
породи та газу; 

- розробки, спрямовані на значну 
економію палива у промисловості та кому-
нальному господарстві; 

- дослідження, пов’язані з викорис-
танням нетрадиційних джерел енергії (сис-
теми комплексного використання термаль-

них вод, сезонне використання сонячної 
енергії, використання теплоти від спалю-
вання твердих побутових відходів). 

2) нові матеріали та види продукції: 
 - нанотехнології, що дозволяють 

конструювати об’єкти, здатні з молекуляр-
ною точністю забезпечити значне поліп-
шення властивостей матеріалів; 

- нові способи одержання наноком-
позитів на основі електропровідних полі-
мерів; 

- наукові дослідження, присвячені 
розробці дефіцитних імпортозаміщуваних 
речовин та матеріалів (вже існують засоби 
модифікування скандієвих сплавів на ос-
нові алюмінію); 

- високий потенціал щодо створення 
органічних матеріалів багатогалузевого 
використання з новими функціями, доско-
налішою технологією виготовлення із за-
стосуванням доступної сировини, що є ва-
жливою технічною передумовою виготов-
лення нової конкурентоспроможної проду-
кції, що пропонується для серійного виро-
бництва та продажу на зовнішніх і внутрі-
шніх ринках. 

3) біотехнології: 
- нові лікарські препарати та біоло-

гічно активні речовини, у т. ч. Протипух-
линний препарат „Мебіорон”, вже випро-
буваний у клінічних умовах; 

- наукові розробки, необхідні для 
агропромислового комплексу України, такі 
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як інтродукція та акліматизація рослин, 
радіобіологія, проблеми гідро-, космічної 
та гравітаційної біології, раціональне ви-
користання ресурсів живої природи, еколо-
гії та ін.; 

- запропоновані вдосконалені діаг-
ностичні методи в лікуванні різноманітних 
захворювань людини; 

- створені нові високоякісні та ви-
соковрожайні сорти озимої пшениці, жита, 
кукурудзи, сої, деякі сорти плодових, кор-
мових ,пряних, овочевих та квіткових 
культур. 

4) ракетно-космічні та авіа космічні 
технології (з 22 базових технологій ракет-
но-космічної галузі Україна володіє 17): 

- серійне освоєння принципово но-
вих моделей літаків; 

- дослідження різних типів спора-
дичного сонячного випромінювання, які 
використовуються для визначення змін 
кліматичних умов життєдіяльності на Зем-
лі, що особливо важливо для підвищення 
ефективності сільського господарства; 

-  розробка математичних моделей 
динаміки орбітального кутового руху мік-
росупутників, завдяки чому вирішуються 
завдання оптимізації основних проектних 
параметрів виробництва супутників, ви-
значення їхніх технічних характеристик з 
урахуванням умов застосування. 

5) технології оборонно-
промислового комплексу (ОПК): 

- інформаційні технології; 
- активна та пасивна техніка міліме-

трового діапазону хвиль; 
- оптико-волоконні системи види-

мого, ближнього і далекого ІЧ-діапазонів; 
- радіолокаційні системи різних час-

тотних діапазонів; 
- ракетні технології; 
- авіаційні технології. 
В той же час, за розрахунками Між-

народного торговельного центру 
(International Trade Centre) (див. табл. 2) 

існує ряд країн, у міжнародному співробіт-
ництві з якими для України відзначається 
значний нереалізований торговельний по-
тенціал. 

Основними напрямками економіч-
ного розвитку України мають бути наступ-
ні:  

1) використання високих техно-
логій у виробництві експортної продукції. 
Збільшення імпорту високотехнологічних 
товарів та нових технологій. 

2) розвиток торгівлі послугами. З 
урахуванням великомасштабного науково-
го потенціалу нашої  країни,  в її структурі 
повинні переважати наукові та конструк-
торські послуги.  

3) удосконалення митних правил.  
Прийняття Митного кодексу в Україні, 
який би упорядкував існуючу правову базу 
з регулювання зовнішньоекономічної дія-
льності підприємств.  

4) запровадження інформаційних 
технологій в науково-дослідницькій робо-
ті. Утворення розвиненої мережі Інтернет з 
метою забезпечення вільного доступу до 
наукових інформаційних ресурсів України 
та світу.  

5) посилення повноважень регіо-
нальних органів управління в частині реа-
лізації можливостей приваблення інозем-
ного капіталу через механізм спеціальних 
економічних зон.  

6) утворення організаційно-
правових умов по використанню нових 
способів мобілізації фінансових ресурсів в 
контексті глобалізації економіки (комплек-
сне рішення питань легалізації фінансових 
операцій,  які здійснюються через мережу 
Інтернет).  

7)  активація роботи із забезпе-
чення гармонізації українських і міжнаро-
дних стандартів та міжнародного визнання 
українських сертифікатів.  

 

 
 
 
 
 
 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 87           
 

185 

Таблиця 2  
Нереалізований зовнішньоторговельний потенціал України [15] 

 
Країна імпорту Фактичні обсяги торгівлі 

за період з 1998 по 2002 
р. р. у тис. дол. США 

Торговельний 
потенціал, тис. 
дол. США 

Невикористаний 
торговельний 
потенціал 

Германія 504038 1746409 55% 
Білорусія 358789 745946 35% 
Польща 158668 326674 35% 
Японія 136074 463109 55% 
Франція 133989 759034 70% 
Нідерланди 105901 257471 42% 
Великобританія 74327 792583 83% 
Бельгія 58148 160205 47% 
Данія 28958 134895 65% 
Норвегія 25547 61277 41% 
Швейцарія 18286 113746 72% 
Фінляндія 14592 88270 72% 
Швеція 5813 158857 93% 
Австралія 3703 11891 53% 
Ірландія 3002 30835 82% 
Уганда 229 430 31% 
Ісландія 227 1496 74% 
Ямайка 179 458 44% 
Болівія 81 291 56% 
Бахрейн 0 1953 100% 
Беліз 0 31 100% 
Бразилія 0 28609 100% 
Кот-д’Івуар 0 831 100% 
Домініканська 
республіка 

 
0 

 
17 

 
100% 

Гренада 0 28 100% 
Гондурас 0 280 100% 
Кенія 0 722 100% 
Мадагаскар 0 269 100% 
Мальдиви 0 35 100% 
Непал 0 402 100% 
Парагвай 0 286 100% 
Сурінам 0 206 100% 
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
 КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА 

 
Останнім часом проблеми економі-

чного розвитку викликають величезний 
інтерес не лише вчених економістів, а й 
широкої спільноти; питання економічного 
зростання все частіше й частіше обгово-
рюються на конференціях і в пресі. Одним 
з найбільш гострих питань сьогодення ви-
ступає питання факторів економічного 
зростання. Набуває популярності думка 
про те, що в сучасних господарчих систе-
мах роль класичних факторів  розвитку, 
зокрема, інвестиційного процесу, стає все 
менш помітною і на світову “арену” вихо-
дить такий фактор зростання, як інформа-
ція чи знання.  

Між тим традиційною є думка, що 
саме інвестиційна діяльність і циклічність 
процесів відтворення зумовлюють еконо-
мічний прогрес будь-якої економіки, який 
неможливо уявити без ефективно сформо-
ваної конкурентноздатної ринкової еконо-
міки. Остання ж, в свою чергу, вимагає 
мобілізації усіх національних ресурсів та 
абсолютного використання усіх національ-
них переваг. Тож, поза увагою не можна 
залишати ті інвестиційні джерела, які пе-
ребувають за межами країни і які здатні 
підсилити темпи економічного зростання. 
Для деяких країн саме міжнародна інвес- 
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