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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Розвиток міжнародних економічних відносин характеризується такими процесами, як міжнародна 

економічна інтеграція, глобалізація та транснаціоналізація світової економіки. 

Міжнародна економічна інтеграція – це досить висока, ефективна і перспективна ступінь розвитку 

світової економіки, якісно новий і доволі складний етап інтернаціоналізації господарських зв'язків. 

Важливо підкреслити, що в цьому процесі відбувається не тільки зближення національних економік, а й 

забезпечується спільне рішення актуальних економічних задач.  

Процеси економічної інтеграції відбуваються як на двосторонній, так і на регіональній або на 

глобальній основі.У сучасних умовах інтеграційні процеси носять регіональний характер і проявляються в 

регіонах з найрозвинутішою економікоюта інтенсивним розвитком НТП: Західна Європа;Північна 

Америка;Південно-Східна Азія;Південна Америка.Головними учасниками і організаторамиінтеграційного 

процессу виступають:держави;ТНК; різні політичні партії та громадські організації; національні групи 

населення та окремі особи. 

Сучасними особливостями процесів міжнародної економічної інтеграції є динамічний 

розвиток;нерівномірність (за регіонами, рівнем розвитку); глобальний субрегіоналізм тощо. 

Глобалізація міжнародних відносин характеризується посиленням взаємозалежності та 

взаємовпливу різних сфер суспільного життя і діяльності в галузі міжнародних відносин. Вона охоплює 

практично всі сфери суспільного життя, включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну сферу, 

культуру, екологію, безпеку, спосіб та умови життя тощо. 

Процес глобалізації охоплює різні сфери світової економіки: зовнішню, міжнародну, світову 

торгівлю товарами / послугами / технологіями; міжнародний рух факторів виробництва; виробниче, 

науково-технічне, технологічне, інжинірингове та інформаційне співробітництво. Особливого значення 

набувають інновації, які впроваджуються у всі галузі та сфери діяльності. 

На макроекономічному рівні глобалізація проявляється в прагненні держав та інтеграційних 

об'єднань до економічної активності поза своїми кордонами за рахунок лібералізації торгівлі, зняття 

торгових й інвестиційних бар'єрів, створення зон вільної торгівлі тощо. Крім того, процеси глобалізації та 

інтеграції охоплюють міждержавні узгоджені заходи щодо цілеспрямованого формування системи 

економічного, правового, інформаційно-комунікаційного, політичного простору у великих регіонах світу. 

На мікроекономічному рівні глобалізація проявляється в розширенні діяльності компаній за межі 

внутрішнього ринку, адже створення і розвиток ТНК дозволяє обійти існуючі бар'єри.  

Основним суб'єктом глобальних економічних процесів виступають багатонаціональні та глобальні 

ТНК, тому що зовнішньоекономічна діяльність в більшості випадків для них має більш важливе значення, 

ніж внутрішні операції. Пріоритетним напрямком розвитку світових ТНК стає інноваційне інвестування, 

що забезпечує їх конкурентоспроможність і проникнення на міжнародні ринки, створення всередині ТНК 

необхідної інфраструктури, для розробки, просування і реалізації інноваційних проектів. 

У зв’язку з вищезазначених, можна стверджувати, що ТНК – є основою процесу глобалізації, її 

головною рушійною силою. 

Особливої уваги на сучасному етапі розвитку економічних відносин потребує розгляд та 

дотримання концепції сталого розвитку. У процесі залучення ТНК до впровадження базових атрибутів 

сталого розвитку у країнах світу ключова роль належить ООН, яка, зокрема, формує нормативно-правові 

основи для гармонізації економічних, екологічних і соціальних інтересів. Серед найважливіших ініціатив 

ООН у цій сфері – Принципи відповідального інвестування, Глобальний договір і Фінансова ініціатива 

Програми ООН з навколишнього середовища, які об’єднують різних суб’єктів міжнародних економічних 

відносин у їх прагненні до сталого розвитку. Участь промислових підприємств і фінансових інститутів у 

реалізації ключових положень концепції сталого розвитку має відбуватися, насамперед, шляхом 

запровадження програм екологічно-безпечної організації праці; формування систем «екологічного 

контролю» у межах як фінансових, так і промислових ТНК для оцінки впливу підприємницької діяльності 

на навколишнє природне середовище (зокрема, через підвищення ефективності енергозбереження та 

водопостачання, зменшення обсягів витратних матеріалів та обов’язкова утилізація відходів); створення 



спеціалізованих фондів для фінансування дослідницьких програм, спрямованих на розв’язання проблем 

гармонізації економічних, екологічних і соціальних інтересів; сприяння сталому розвиткові на 

міжнародному рівні [1]. 

У силу того, що сучасна світова економіка стає вкрай взаємозалежною інтереси всіх її учасників 

вимагають активної співпраці в цілях підтримки стабільність не тільки в економічному, але і в військово-

політичному плані. Тому слід враховувати сферу міжнародної відповідальності, яка повинна 

забезпечувати безпеку людини за допомогою політичних, дипломатичних та економічних заходів в 

процесі регулювання міжнародних відносин [2].  

Таким чином, сучасна система міжнародних відносин може існувати і розвиватися тільки в рамках 

ефективної системи міжнародної безпеки. 

Важливо зазначити, що трансформація традиційної Вестфальської системи призвела до розширення 

кола суб'єктів міжнародних відносин: якщо раніше держави були домінуючими учасниками міжнародних 

відносин, то в останні роки на перший план виходять організації, окремі регіони, ТНК, міжнародні 

приватні фінансові інститути, неурядові громадські організації, які не мають певної національності.  

Також важливу роль в процесі розвитку міжнародних відносин відіграють різні міжнародні 

неурядові організації і фонди. Глобалізація міжнародних відносин також проявилася в успішному 

становленні та функціонуванні багатьох міжнародних інститутів, що вирішують найгостріші та 

невідкладні проблеми глобального масштабу: ООН і установи, що функціонують під її егідою. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин держави проводять як на світовому, так і на 

регіональному рівні активну спільну роботу з протистояння транснаціональним загрозам різного 

характеру (тероризму, екстремізму, організованій злочинності, наркобізнесу тощо) забезпечення, 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки; запобігання і вирішення збройних конфліктів і 

багатьма іншими напрямами. Для досягнення успіху у цій роботі державам можуть надати дієву допомогу 

різні міжнародні та регіональні організації.  

Важливу роль у розвитку економічних відносин відіграють логістичні системи. Інтенсивність 

галузевої взаємодії характеризують відносини мікрологістичної системи підприємства із зовнішнім 

середовищем макрологістичних зв’язків [3].  

Так, сучасні міжнародні торгові відносини здійснюються за рахунок використання транспортно-

логістичної інфраструктури, забезпечуючи перевезення товарів у інтермодальних і мультимодальних 

схемах. Найбільш значущі питання, які необхідно вирішити при побудові міжнародних логістичних 

систем є такі: створення вільного ринку перевезень без обмежень його місткості і навантаження; 

застосування тарифів, рекомендованих загальними регулюючими органами; лібералізація транспортних і 

митних процедур при перетинанні кордонів вантажами через кордони; узгодження провізної здатності 

магістрального транспорту і продуктивності залізничних і складських пристроїв. 

Глобалізація вплинула на широке використання логістичного підходу в становленні та подальшому 

розвитку міжнародних економічних, особливо торгівельних, відносин на світовому ринку. Саме 

глобалізація сприяє оптимізації розміщення ресурсів, розширенню асортименту товарів і підвищенню їх 

якості. 

Отже, можна стверджувати, що на сьогодні відсутність необхідних навичок управління 

зовнішньоекономічною діяльністю та не застосування інноваційних підходів менеджменту є основною 

причиною появи різних проблем в експортно-імпортній сфері.   

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що в умовах глобалізації формується якісно 

нова система міжнародних відносин, заснована на принципово новому рівні взаємодії країн. Вагову роль в 

цьому процесі відіграють ТНК, як суб’єкти міжнародних ринкових відносин; логістичні системи, які 

забезпечують ефективність взаємодії ринкових суб’єктів та ключові аспекти концепції сталого розвитку, 

як теоретико-практичні рекомендації для забезпечення розвитку міжнародних економічних відносин в 

умовах глобалізації. 
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