
52 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 1. 2014

УДК 339.924

Далевська Н.М.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економічної теорії та державного управління
Донецького національного технічного університету

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРНИХ ЗМІН  
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розроблено теоретико-методологічні засади дослідження функціональних особливостей механізму структурних змін 
глобалізації світової економіки, визначено умови формування ціннісно-нормативної структури світового господарства з ураху-
ванням відтворення системної взаємодії соціально-ціннісних мотивацій суб’єктів світового господарства.

Ключові слова: глобалізація, світовий економічний розвиток, механізм структурних змін глобалізації світової економіки, 
світовий політико-економічний простір.

Далевская Н.М. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИ-
РОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье разработаны теоретико-методологические принципы исследования функциональных особенностей механиз-
ма структурных изменений глобализации мировой экономики, определены условия формирования ценностно-норматив-
ной структуры мирового хозяйства с учетом воспроизводства системного взаимодействия социально-ценностных мотиваций 
субъектов мирового хозяйства.

Ключевые слова: глобализация, мировое экономическое развитие, механизм структурных изменений глобализации миро-
вой экономики, мировое политико-экономическое пространство.

Dalevska N.M. FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL CHANGES MECHANISM OF WORLD ECONOMY GLO-
BALIZATION

The article presents theoretical and methodological principles of study of functional characteristics of structural changes mechanism 
of world economy globalization; it determines conditions for formation of value-normative structure of the world economy with regard to 
reproduction of system interactions of social-value motivations of global economy entities.

Keywords: globalization, world economic development, structural changes mechanism of world economy globalization, world 
political and economic area.

Постановка проблеми. Сучасний період світово-
го економічного розвитку характеризується поси-
ленням технологічної конкуренції та домінуванням 
інноваційних конкурентних переваг у світовому по-
літико-економічному просторі. Інноваційний тип 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фун-
даментом, який визначає економічну міць країни 
та її перспективи на світовому ринку. Відповідно, 
глобалізація світової економіки супроводжується 
зростаючою тенденцією регіональних конфліктів та 
протиріч, зумовлених пошуком додаткових джерел 
інвестиційного забезпечення структурних змін і ак-
тивізації інноваційних процесів.

Проте процес конструювання ієрархічних рівнів в 
структурі міжнародних відносин – процес безперерв-
ний і динамічний, внаслідок якого, як відомо, від-
бувається зміна інноваційних лідерів з подальшим 
утворенням функціональних особливостей механізму 
структурних змін глобалізації світової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню механізму структурних змін в умовах 
глобалізації світової економіки приділяють увагу 
С. Амін [1], Дж. Аррігі [2], У. Бек [3], О. Білорус [4], 
І. Валлерстайн [5], А. Гальчинський [6], С. Глазьєв 
[7], Т. Кальченко [8], М. Кастельс [9], В. Колодко 
[10], Ю. Пахомов [11], К. Перес [12], М. Портер [13], 
Р. Робертсон [14], В. Сіденко [15], М. Спенс [16], 
Дж. Стігліц [17], Е. Тоффлер [18], Ф. Утар [1], А. Фі-
ліпенко [19], К. Фрімен [20], М. Шімаі [21] та інші.

Кожна концепція, розроблена цими вченими, ви-
значає власну модель глобалізації, створює її часо-
ві межі та використовує свою методологію аналізу. 
Разом з тим головним базисом концептуальних за-
сад дослідження механізму структурних змін глоба-
лізації світової економіки є комплексний, системний 
підхід, його розуміння як складного утворення, що 

визначає багатоелементну структуру світової систе-
ми господарства. Ознаками цієї структури є: а)поділ 
на елементи та тісний зв’язок між ними; б) круго-
обіг певних процесів у динаміці; в) цілісність струк-
турних елементів у межах певної системи інститу-
ціональних зв’язків. Проте за типової структурної 
кризи система вичерпує пристосувальні варіанти: 
вона стикається з проблемами, котрі не можуть бути 
розв’язані в рамках самої системи, що призводить до 
руйнування її основ та викликає необхідність рекон-
струкції соціальних інститутів відповідно до доміну-
ючої техніко-економічної парадигми.

Цей зв’язок є складним і неоднозначним. У су-
часних умовах виникають принципово нові кризові 
небезпеки, пов’язані з глобальною системною кри-
зою, яка викликала збурення різних підсистем, – 
екологічної, економічної, політичної та соціальної 
тощо. Увійшовши у ХХІ століття, світ набув мере-
жевих контурів глобального структуроформування, 
змінилися основні елементи політико-економічного 
та соціального дискурсу.

За цих умов постає завдання пошуку нових кон-
цептуальних підходів, шляхів і механізмів глобаль-
ного соціально-економічного розвитку, ураховуючи 
функціональні особливості механізму структурних 
змін глобальної світової економіки.

Мета дослідження. Метою написання даної стат-
ті є розробка теоретико-методологічних засад до-
слідження функціональних особливостей механізму 
структурних змін глобалізації світової економіки, 
визначення умов формування ціннісно-нормативної 
структури світового господарства з урахуванням від-
творення системної взаємодії соціально-ціннісних 
мотивацій суб’єктів світового господарства.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація світо-
вої економіки як процес створення органічної взає-
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мозалежності соціальних, економічних, екологічних 
процесів слугує поживним ґрунтом для поширення 
ресурсного збалансування та прогресивних структур-
них змін. По суті ж, глобальна криза довела, що на-
ціональні антикризові бар’єри можуть бути зруйно-
вані. Криза стала особливо важливим доказом того, 
що взаємозалежність означає також взаємну вразли-
вість, і те, як різні країни взаємодіють одна з одною, 
може стати джерелом хаотичних стосунків у міжна-
родному житті і втрати контролю над багатьма сфе-
рами життя країни. З іншого боку, все це може стати 
стимулом для проведення політики, менш залежної 
від міжнародного оточення або більш орієнтованої на 
колективні стратегії та дії.

Зокрема, М. Шімаі вказує на низку структурних 
чинників, що визначили швидкість поширення кри-
зи та її наслідків у конкретних країнах і регіонах:

- загальний стан економіки країни, якість її ін-
ститутів і швидкість, з якою вони реагуватимуть на 
кризу (шляхом створення різного роду бар’єрів для її 
поширення або іншими методами);

- розмір, характер і стан фінансового сектора в 
економіці цієї країни;

- взаємозв’язок національних фінансових інсти-
тутів із США та деякими іншими великими фінансо-
вими центрами;

- рівень заборгованості цієї країни і відносна ве-
личина зовнішніх, державних, урядових і муніци-
пальних боргів, а також боргів домогосподарств і 
корпорацій;

- способи і канали поширення кризи на «реальну 
економіку» [21, с. 7-9].

Зазначене свідчить, що світове господарство є 
неоднорідним. Як відомо, країни, що мають самий 
високий рівень соціально-економічного розвитку, 
формують міцне ядро глобальної світової економіки. 

В цілому ж країни з розвинутою економікою виро-
бляють 50,1% світового ВВП, забезпечуючи 61,2% 
світового експорту товарів і послуг, а питома вага на-
селення, що мешкає в цих країнах, становить лише 
14,9%. Відповідно, країни з ринком, що формується 
та країни, що розвиваються виробляють 49,9% сві-
тового ВВП, забезпечуючи 38,8% світового експорту 
товарів і послуг, а питома вага населення, що меш-
кає в цих країнах, становить лише 85,1% (табл. 1).

Варто враховувати, що світовий ринок товарів на 
сучасному етапі в певній мірі диверсифікований, з 
різноманітним товарним асортиментом зовнішньо-
торговельного обороту, що обумовлено поглибленням 
міжнародного поділу праці і зростаючими потребами 
у товарах виробничого і споживчого призначення.

Традиційний показник торгової інтеграції – відно-
шення об’єму глобальної торгівлі до ВВП – в 1913 р. 
досягав 22%, що було різким зростанням в порів-
нянні з двопроцентним оцінним показником 1800 р. 
Сьогодні відношення об’єму глобальної торгівлі до 
ВВП перевищує 56%. Не менше 15 країн, що роз-
виваються, мають значимі торгові відношення більш 
ніж з 100 торговими партнерами як в якості експор-
терів, так і в якості імпортерів (у 1996 р. таких країн 
було шість). На частку Півдня сьогодні припадає по-
ловина об’єму глобальних торгових потоків (30 років 
назад – усього лише чверть). «По горизонталі» – по 
лінії Південь-Південь – ці зростаючі торгові зв’язки 
поглиблюються ще швидше, ніж по традиційній осі 
Північ-Південь. Значна доля торгівлі Південь-Пів-
день продовжує визначатися попитом з боку кра-
їн Півночі, але має місце і протилежна тенденція:  
країни, що розвиваються, є великими імпортерами 
продукції Півночі [23, с. 15-16].

Проте дуже важливо враховувати поточні форми 
організації господарської діяльності, пропорції, що 

Таблиця 1
Питома вага окремих країн та їх груп у ВВП, експорті товарів і послуг і населенні світу (2012), % [22, с. 149]

Країна Кількість країн ВВП Експорт Населення

Розвинені економіки 35 50,1 61,2 14,9

Країни G7: 7 37,8 33,9 10,7

США 18,9 9,8 4,5

Японія 5,6 4,1 1,8

Німеччина 3,8

Франція 2,7 3,5 0,9

Італія 2,2 2,7 0,9

Велика Британія 2,8 3,4 0,9

Канада 1,8 2,4 0,5

Країни зони євро 17 13,7 24,9 4,8

Інші країни з розвиненою 
економікою 14 7,3 16,6 2,3

Країни, що розвиваються, 
і країни, що формують ринок: 153 49,9 38,8 85,1

Центральна і Східна Європа 14 3,4 3,4 2,6

СНД 12 4,3 4,0 4,1

Росія 3,0 2,6 2,0

Країни Азії,що розвиваються 28 25,1 16,7 49,0

Китай 14,9 10,0 19,5

Індія 5,6 2,0 17,6

Латинська Америка 
і Карибський басейн 32 8,7 5,6 8,4

Бразилія 2,8 1,3 2,9

Мексика 2,1 1,7 1,7

Близький Схід, Північна Африка, 
Афганістан і Пакистан 22 5,8 7,1 8,8

Африка на південь від Сахари 45 2,5 2,1 12,3
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склалися, наприклад, між елементами національно-
го багатства, капіталу, і передусім – між виробни-
цтвом засобів виробництва і виробництвом предметів 
споживання. Як відомо, в структурі багатства країн 
з найменшими доходами домінує природно-ресурс-
ний капітал, а в структурі багатства високоприбут-
кових країн – людський капітал. Провідні галузі і 
види діяльності, завдяки яким відбувається нако-
пичення капіталу складають ядро технологічного 
устрою. Природно, що кожному устрою властиві свої 
особливості соціального життя суспільства, роль дер-
жави в управлінні виробництвом, країни-домінанти, 
їх політика, перспективні наукові напрями і міра їх 
значущості у виробництві (табл. 2).

Згідно з концепцією К. Фрімена, поштовхом до 
розвитку економіки служить поява базисних ново-
введень в окремих галузях виробництва. Старіння 
технологічних систем в одних країнах і поява таких 
систем в інших призводять до нерівномірності еконо-
мічного розвитку [20]. Кожен подальший технологіч-
ний устрій зароджується в надрах поточного і набуває 
чинності, коли останній вичерпує свою можливість і 
втрачає ефективність по збільшенню норми прибутку.

Зараз в структурі економіки країн – світових 
технологічних лідерів спостерігається розвиток 
основних галузей шостого технологічного устрою, 
пов’язаного з поширенням технологій генної інжене-
рії, наноелектроніки, створенням глобальних інфор-
маційно-комунікаційних мереж, принципово нових 
джерел енергії і матеріалів. Як наслідок, поступовий 
вихід з депресії походить, в першу чергу, за раху-
нок розширення ядра нового технологічного устрою. 
Таке пожвавлення зачіпає старі галузі: відбуваєть-
ся їх модернізація на основі нового технологічного 
устрою, що відповідає функції саморозвитку склад-
них систем.

У свою чергу, кон’юнктурним коливанням і гло-
бальним потрясінням мають протидіяти такі важелі 
механізму структурних змін глобальної світової еко-
номіки, як:

нормативні:
– розробка нових правил поведінки акторів між-

народних відносин на світовій арені, зміни міжна-
родного порядку;

– розвиток інформаційно-комунікаційних зв’язків 
між акторами міжнародних відносин;

– створення ціннісно-нормативного середовища у 
системі міжнародної безпеки;

– виконання міжнародних зобов’язань, особливо 
у сфері прав людини;

– формування легітимних механізмів міжнарод-
ної влади;

– формування концептуальних засад співробітни-
цтва міжнародних і регіональних організацій;

– встановлення рамкових умов розвитку іннова-
ційного бізнесу;

структурні:
– синхронізація національних бізнес-циклів, фор-

мування геоекономічної стратегії суб’єктів світового 
господарства;

– співробітництво міжнародних організацій у ви-
робленні механізмів стратегій попередження кон-
фліктів і криз;

– міжнародна кооперація в інноваційній сфері;
конструктивні:
– розширення функцій діючих інститутів гло-

бального фінансового менеджменту;
– запровадження системи довгострокового гло-

бального фінансового планування;
– формування національних, регіональних і над-

національних фондів страхування фінансових рин-
ків;

Таблиця 2
Характеристики провідних технологічних устроїв

Період 
домінування

Технологічний устрій

Перший 1 Другий Третій Четвертий П’ятий 

1770-1830 роки 1830-1880 роки 1880-1930 роки 1930-1990 роки 1990 до 2030-2040 
(?) роки

Технологічні
лідери

Велика Британія, 
Франція, Бельгія

Велика Британія, 
Франція, Бельгія, 
Німеччина, США

Німеччина, США, 
Велика Британія, 
Франція, Бельгія, 
Швейцарія, Нідер-
ланди

США, країни Захід-
ної Європи, СРСР, 
Канада, Австралія, 
Японія, Швеція, 
Швейцарія

Японія, США, ЄС,
Росія,
Китай, 
Індія

Ядро 
технологічного 
устрою

Текстильна
промисловість, 
текстильне
машино-
будівництво,
виплавка чавуну,
обробка заліза,
будівництво
каналів, водяний
двигун

Паровий
двигун,
залізничне
будівництво,
транспорт,
машино-
пароплаво-
будівництво,
вугільна
станкоінстру-
ментальна
промисловість, 
чорна металургія

Електротех-нічне, 
важке
машино-
будівництво
виробництво і
прокат сталі,
лінії
електропередач,
неорганічна
хімія

Автомобіле-,
тракторобудів-ни-
цтво, кольорова
металургія,
виробництво
товарів
тривалого
користування,
синтетичні
матеріали,
органічна хімія,
виробництво і пере-
робка нафти

Електронна
Промисловість,
обчислювальна
оптиковолоконна 
техніка,
програмне
забезпечення,
телекомунікації,
роботобудування,
виробництво і
переробка газу

Ключовий 
фактор

Текстильні
машини

Паровий
двигун, верстати

Електро-
двигун, сталь

Двигун
внутрішнього
згорання,
нафтохімія

Мікро-
електронні 
компоненти

Ядро нового 
устрою, що 
формується

Парові двигуни, 
машинобудівни-
цтво

Сталь
електроенерге-
тика, важке
машинобу-дівни-
цтво,
неорганічна
хімія

Автомобіле-
будівництво
органічна
хімія, виробництво 
і переробка нафти, 
кольорова металур-
гія, автодорожнє 
будівництво

Радари,
будівництво
трубопроводів,
авіаційна промисло-
вість, виробництво і 
переробка газу

Біотехнологія,
космічна
техніка, тонка
хімія,
нанотехнології

Складено автором за [24-26]
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прямках з метою подолання наслідків сві-
тової фінансово-економічної кризи, досяг-
нення стабільного поступального розвитку 
національних господарств, визначення пер-
спективних фінансових механізмів науко-
во-технічної взаємодії суб’єктів господа-
рювання. Зокрема, це стосується визнання 
перспективи поширення на світовий полі-
тико-економічний простір нормативних, 
структурних та конструктивних важелів у 
формуванні ціннісно-нормативної структу-
ри світового господарства, структурної мо-
дернізації у відтворенні системної взаємо-
дії соціально-ціннісних мотивацій суб’єктів 
світового господарства та полівекторності 
світового економічного розвитку.

Перспективними напрямками подаль-
ших досліджень є вивчення умов відтво-
рення динамічної інтеграційної взаємодії 
акторів міжнародних відносин в межах сві-
тового політико-економічного простору.
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Рис. 1. Функціональні особливості механізму
структурних змін глобалізації світової економіки

– розширення національних і міжнародних фі-
нансових резервів стабілізаційних фондів, проведен-
ня прогнозу світового технологічного розвитку;

– визначення науково-технологічних пріоритетів 
щодо умов розвитку глобальної економіки.

Водночас піддається зсувам ціннісно-нормативна 
структура світового господарства, яка стає базисом 
відтворення системної взаємодії соціально-ціннісних 
мотивацій суб’єктів світового господарства та полі-
векторності світового економічного розвитку (рис. 1).

Адже світовий політико-економічний простір 
об’єднує економічні системи постіндустріального, 
індустріального та доіндустріального розвитку, які 
якісно відрізняються за рівнем господарської ак-
тивності, ступенем взаємовпливу змін технологій і 
структури виробництва, домінуючими елементами 
економічних механізмів, геостратегічними пріорите-
тами національних інтересів держав.

Утворюючи інтеграційні угрупування, країни сві-
тового політико-економічного простору спрямовують 
свої зусилля на оптимізацію структури та зовніш-
ньоекономічних зв’язків національної економіки та, 
відповідно, на зміну свого положення в системі між-
народного поділу праці. Поряд із зростанням еконо-
мічного взаємодоповнення, поглибленням зв’язків 
різних країн, дія механізму структурних змін гло-
балізації світової економіки сприяє активізації роз-
витку регіональної економічної інтеграції у форматі 
розширення мережі міжнародного співробітництва 
на глобальному рівні.

Висновки. Сучасні глобальні трансформаційні 
процеси сприяють формуванню механізму структур-
них змін глобальної світової економіки. Водночас 
піддається зсувам ціннісно-нормативна структура 
світового господарства, яка стає базисом відтворення 
системної взаємодії соціально-ціннісних мотивацій 
суб’єктів світового господарства та полівекторності 
світового економічного розвитку.

Глобалізація світової економіки спричиняє необ-
хідність об’єднання зусиль і концентрації ресурсів 
країн на пріоритетних науково-технологічних на-
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СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З МІЖНАРОДНИМИ  
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З БОРГОВОЮ КРИЗОЮ

Проаналізовано сучасний стан боргового навантаження на економіки країн Європейського Союзу. Досліджена співпраця 
країн, які мають великі обсяги державного боргу, з міжнародними фінансовими організаціями. Визначено особливості роботи 
Європейського фінансового стабілізаційного механізму, Європейського фінансового стабілізаційного фонду та Європейського 
стабілізаційного механізму.
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ційний фонд, Європейський стабілізаційний механізм, Міжнародний валютний фонд, Європейський центральний банк.

Данилюк В.А. СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ДОЛГОВЫМ КРИЗИСОМ

Проанализировано современное состояние долговой нагрузки на экономики стран Европейского Союза. Исследовано со-
трудничество стран, которые имеют большие объемы государственного долга, с международными финансовыми организаци-
ями. Определены особенности работы Европейского финансового стабилизационного механизма, Европейского финансового 
стабилизационного фонда и Европейского стабилизационного механизма.
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Danyliuk V.O. THE COOPERATION BETWEEN EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS AS 
A METHOD OF DEBT CRISIS COMBATING

The current state of the debt burden on the economies of the European Union is analyzed. The cooperation of the countries that 
have large amounts of public debt, with international financial institutions is investigated. The features of European Financial Stabilization 
Mechanism, European Financial Stabilization Facility and European Stability Mechanism are defined.

Keywords: government debt, European Financial Stabilization Mechanism, European Financial Stabilization Facility, European 
Stability Mechanism, International Monetary Fund, European Central Bank.

Постановка проблеми. Сучасний стан світової еко-
номіки характеризується високим рівнем боргового 
навантаження багатьох країн світу. Особливо гостро 
дана проблема постала перед розвинутими країнами. 
За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), 
співвідношення державного боргу до валового вну-
трішнього продукту (ВВП) розвинутих країн у 2015 
році перевищить 108% [1, c. 18]. Проблема значного 
державного боргу є однією з найгостріших для таких 
важливих акторів міжнародної економічної системи, 
як країни Європейського Союзу. Боргове наванта-
ження в деяких з цих країн досягло величезних роз-
мірів (рис. 1).

Враховуючи зростання рівня залученості всіх без 
винятку держав світу в сучасні глобалізаційні про-
цеси, взаємопов’язаність бюджетно-податкової, мо-
нетарної, боргової та зовнішньоекономічної політик 
розвинутих держав, одним із ефективних механіз-
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Рис. 1. Рівень державного боргу в деяких країнах 
ЄС станом на кінець 2013 року, % від ВВП
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