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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

Поглиблення глобалізаційних процесів в усіх сферах суспільно-

економічного життя держави вимагає адаптації до світових трансформаційних 

процесів через розробку механізмів інтеграції у світове господарство та 

формулювання гідних відповідей на глобальні виклики. 

Глобалізація відкриває перед людством величезні можливості в 

розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та 

капіталом, взаємодії в гуманітарній сфері, духовному збагаченні особистості. 

Водночас вона несе в собі й істотні загрози, зумовлюючи розмежування країн 

на «цивілізаційний центр» і «периферійну зону», поглиблюючи їх 

диференціацію в соціально-економічному і культурному розвитку. Процеси 

глобалізації стали викликом для більшості національних держав, незважаючи 

на їх просторове розміщення чи рівень політичного, економічного і 

культурного розвитку. Особливо це стосується України, яка за своїм 

європейським корінням є суто європейською державою. 

Досить часто науковці звертаються до цієї теми, роблячи дослідження 

впливу глобалізаційних процесів, визначаючи позитивні та негативні сторони, 

створюють новітні моделі розвитку країни.  

Глобалізація вкрай загострює конкуренцію на світовому ринку. Тому 

основна увага на шляху інтеграції України має бути відведена розробці та 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки, досягненню європейського рівня продуктивності праці, 

прибутковості виробництва, заробітної плати, поширенню і використанню 

телекомунікаційних технологій, зростанню комп'ютеризації країни. 



Соціальна глобалізація ставить нагальні виклики сучасній Україні, 

зокрема несе з собою не тільки очевидні вигоди, а й не менше викликів і загроз, 

ніж економічна та політична. Зараз Україна входить до групи країн-

«антилідерів» практично за всіма п’ятьма загрозами глобалізації , які виділяє 

американський аналітик М. Наім. Проте вона вдається до дієвих кроків, аби 

позбутися цього статусу. Максимальна увага приділяється формуванню 

національної ідентичності, здійсненню якісних змін у змісті вищої освіти, 

подальшому вивченню процесів глобалізації тощо. 

 На жаль, сьогодні Україна не є впливовим суб’єктом глобалізації і не 

завжди може синхронізуватися з процесами, які пов’язані з глобальними 

вимірами. Це обумовлено як рівнем її соціально-економічного розвитку, так і 

місцем і роллю держави в сучасній світовій політичній «грі подій та впливів». 

Тому найважливішим питанням для України стає пошук принципів та 

механізмів налагодження взаємозв’язків із глобальним світом, а також набуття 

вміння мінімізувати негативні впливи глобалізації та перетворювати на 

переваги нові можливості. Від цього залежатиме успішність національної 

економіки та розвиток соціальної складової держави.  
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