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У статті обґрунтовано методологічний підхід до сутнісної характеристики інтеграційний зв’язків 
у глобальній системі еколого-економічних відносин, проаналізовано сучасний стан і суперечності глоба-
лізаційних процесів, визначено необхідність формування ефективного інституційного забезпечення роз-
витку глобальної економіки. Якісно новим етапом подальшого розвитку світового господарства та ви-
рішення екологічних проблем визначено міжнародну та природоохоронну інтеграцію, яка має бути базисом 
процесу глобалізації.
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печення, світова економіка.

В статье обоснован методологический подход к сущностной характеристике интеграционный свя-
зей в глобальной системе эколого-экономических отношений, проанализировано современное состояние 
и противоречия глобализационных процессов, определена необходимость формирования эффективного 
институционального обеспечения развития глобальной экономики. Качественно новым этапом дальней-
шего развития мирового хозяйства и решения экологических проблем определено международную и при-
родоохранную интеграцию, которая должна быть базисом процесса глобализации.

Ключевые слова: интеграционные связи, глобализация, эколого-экономические отношения, инсти-
туциональное обеспечение, мировая экономика.

The article substantiates the methodological approach to the essential characteristic of integration links in the 
global system of ecological and economic relations, analyzes the current state and contradictions of globalization 
processes, and the necessity of forming an effective institutional support for the development of the global economy. 
A qualitatively new stage in the formation of the world economy and the resolution of environmental problems has 
identified international and environmental integration, which should be the basis of the process of globalization.

Keywords: integration links, globalization, ecological and economic relations, institutional implementation, world 
economy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Глобалізація як науковий 
феномен, об’єкт міждисциплінарних досліджень 
та закономірний процес світогосподарського роз-
витку протягом останніх десятиріч привертає все 
більшу увагу. її розглядають не лише як еконо-
мічний, соціальний, політичний, але і як культур-
ний феномен та об’єкт досліджень. Глобальний, 
інтерсоціальний характер екологічних проблем, 
їх актуальність об’єктивно потребують нала-
годження системи інтеграційних зв’язків країн 
світової спільноти щодо їх вирішення. тому осо-

бливої актуальності набуває комплекс питань, 
пов’язаних із розкриттям сутнісних характерис-
тик інтеграційних зв’язків, визначенням супереч-
ностей та перспектив подальшої глобалізації сві-
тогосподарських та еколого-економічних зв’язків 
у системі міжнародних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спирається автор. у науковій літературі 
проблеми глобалізації та інтернаціоналізації світо-
господарських зв’язків відображені у працях про-
відних зарубіжних та вітчизняних учених, таких як 
Дж. сакс, е. ворнер, с. Гофман, н. андрусевич, 
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о. білорус, а. булатов, Г. Григорян, Г.-П. Мартін, 
а. Філіпенко, Ю. яковець та інші.

однак проблеми розкриття сутності інтегра-
ційних зв’язків та виявлення їх прояву у сучас-
ній глобальній системі еколого-економічних 
відносин залишаються менш дослідженими. 
водночас варто зазначити, що специфіка 
та особливості регулювання еколого-економіч-
них відносин із позиції їх глобального прояву 
відображені у працях л. абалкіна, і. андро-
щука, і. бистрякова, н. Гражевської, л. Гужелі, 
а. жирицкого, н. зіновчук, М. коржа, і. кукліна, 
Є. лісіцина, в. Маркушина, б. Мільнера, р. нові-
кова, р. Перелета, Ю. розенбаума, т. туниці, 
н. чорної, а. чухна та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. об’єктивний характер гло-
балізації та інтернаціоналізації проявляється 
в системі не тільки економічних, але й еколо-
гічних відносин. він зумовлюється тим, що при-
родно-ресурсний потенціал окремих країн не 
завжди має конкретну територіальну прив’язку, 
а їх просторово-часова континуальність змушує 
синхронізувати екологічну та економічну полі-
тику суверенних держав з метою забезпечення 
ефективного впровадження природного чинника 
соціально-економічного піднесення в систему 
глобального відтворення. значна диференці-
ація країн як за запасами природних ресурсів, 
так і за ступенем техногенного й антропогенного 
впливу на довкілля вимагає зваженого підходу 
до формування глобальної конструкції еколо-
гічного регулювання. вона повинна визначати 
загальний напрям розвитку світової економіки, 
що має бути оптимальним та екологічно безпеч-
ним для всього світового господарства і циві-
лізації. саме ці аспекти інтеграційних зв’язків 
у глобальній системі еколого-економічних від-
носин потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – обґрунтувати комп-
лексний методологічний підхід щодо сутнісної 
характеристики інтеграційних зв’язків у гло-
бальній системі еколого-економічних відносин 
та необхідність формування ефективного інсти-
туційного забезпечення їх подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Глобалізація стала універсаль-
ною першопричиною явищ як позитивного, так 
і негативного характеру в системі світогосподар-
ських зв’язків та еколого-економічних відносин. 
у цьому аспекті глобалізацію можна розглядати 
як підсилення дії факторів глобальної інтеграції, 
що стає головною закономірністю світового роз-
витку. Поряд із цим глобалізацію досліджують 
і з позицій перетворення національних еконо-
мік в єдину економічну світову систему, що має 
певні емерджентні властивості.

Поділяючи думки науковців щодо розуміння 
глобалізації як складного динамічного процесу, 

котрий впливає на процес інтеграції світогос-
подарських зв’язків у системі міжнародних від-
носин, варто окреслити комплексний підхід до 
сутнісної його характеристики. у цьому аспекті 
необхідно зазначити, що цьому процесу прита-
манні певна стадійність, ієрархія і структура.

зокрема, розвиток глобалізації розгляда-
ється науковцями переважно протягом двох 
стадій. Перша пов’язана із поширенням у світі 
тнк через організацію нових виробництв та регі-
ональних відділень, а друга – із захистом клю-
чових компетенцій компаній, що реалізується 
через інвестиції на злиття і поглинання [1, с. 8].

коло чинників, що визначають стан і дина-
міку розвитку міжнародного розподілу праці, 
розширювалось із розвитком продуктивних сил 
у кожній країні під впливом інтернаціоналізації 
світової економіки. їх аналіз дає підстави визна-
чити основні етапи становлення та розвитку 
інтеграційних світогосподарських зв’язків у сис-
темі міжнародних відносин:

– І етап – пов’язаний із міжнародною спеці-
алізацією країн переважно на основі загального 
поділу праці, коли розвивався обмін продукції 
однієї галузі виробництва на товари іншої галузі;

– ІІ етап – характеризується інтенсивним 
розвитком міжгалузевої спеціалізації, появою 
спеціалізованих галузей виробництва, з про-
дукцією яких країна виходить на міжнародний 
ринок;

– ІІІ етап – характеризується процесом 
поглиблення міжнародної внутрішньогалузевої 
спеціалізації, впровадженням технологічних 
інновацій, поглибленням коопераційних зв’язків 
для створення кінцевого продукту.

щодо визначення структури глобалізації, то 
досить коректний ієрархічний підхід запропоно-
вано а. Філіпенком. на його думку, глобалізація 
визначається на світовому рівні зростаючою 
економічною взаємозалежністю країн і регі-
онів; на національному – відкритістю еконо-
міки, часткою зовнішньоекономічного обороту 
чи експорту у ввП, обсягом зарубіжних інвес-
тиційних потоків; на галузевому – відношен-
ням внутрішньогалузевої торгівлі до світового 
виробництва галузі, відповідним показником 
у сфері інвестицій, коефіцієнтом спеціаліза-
ції галузі; на рівні компанії – диверсифікацією 
надходжень та інтернаціоналізацією розмі-
щення активів з метою збільшення експорту 
та використання місцевих переваг, пов’язаних 
із доступом до природних ресурсів і дешевої 
робочої сили [2, с. 55].

на думку науковців та експертів, одним із 
визначальних напрямів впливу глобалізації на 
розвиток світової економіки й екологічної сфери 
є діяльність транснаціональних корпорацій 
(тнк). зокрема, Ю. яковець зазначає, що при-
скорення процесів глобалізації стає реальною 
загрозою майбутньому локальних цивілізацій 
у зв’язку з існуванням такої моделі глобалізації, 
що працює в інтересах тнк [3, с. 6].
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за наявними даними, сьогодні у світі нарахо-
вується понад 63 тис. великих тнк, їх мережа 
охоплює практично всю планету. це єдина сис-
тема, яка володіє однією третиною виробничого 
капіталу, виробляє понад 40% загальноплане-
тарного продукту, на неї припадає понад 50% 
зовнішньоторговельного обороту. відповідно 
така система здійснює і масштабний вплив на 
сферу природокористування та стан екології.

вона об’єднує також фінансові, страхові та інші 
організації, що формують інфраструктуру сучас-
ного типу виробництва і нараховують близько 
180 тис. філій у 150 країнах світу. через цю мережу 
проходить понад 80% торгівлі високими техноло-
гіями, тнк контролюється понад 90% вивозу сві-
тового капіталу, під їх контролем перебуває тор-
гівля природною сировиною. у середньому 45% 
загального обсягу продажів тнк становить екс-
порт (у сШа – 50%, великобританії – 80, сінга-
пурі – 90%). на тнк також припадає майже 90% 
світового обсягу прямих іноземних інвестицій, 
основна частина яких зосереджена в сШа, кра-
їнах Єс та японії. Пряме іноземне інвестування 
впливає на структурні зміни в межах процесу 
транснаціоналізації – об’єднання та злиття вели-
ких корпорацій, переходу від галузевих до міжга-
лузевих концернів (кількість багатогалузевих тнк 
на сучасному етапі світогосподарського розвитку 
перевищує чисельність галузевих у 10-20 разів) 
[4, с. 507-520].

Глобалізаційні процеси на нинішньому етапі 
розвитку світової економіки характеризуються 
високим динамізмом торговельних, фінансових, 
інформаційно-технологічних потоків і багатогран-
ністю форм прояву економічної активності у при-
родоресурсній сфері, які утворюють складну 
ієрархію зв’язків і залежностей, загострюючи 
наявні та породжуючи нові суперечності.

Головною причиною таких суперечностей, на 
думку експертного середовища, є криза старого 
капіталізму, яка проявляється у таких недолі-
ках, як монополізм, особливо тнк, який привів 
до того, що прибуток перестав бути конкурент-
ною перевагою якіснішого товару чи послуги, а 
є результатом банального знищення конкурен-
тів; гіпертрофовані фінансові спекуляції, осо-
бливо на ринку цінних паперів (2011 року обіг 
деривативів перевищив вартість світового ввП 
у 8 разів, що становить близько 500 трлн дол. 
сШа); невиправдане зростання частки бан-
ківського сектору в структурі прибутку (за тео-
рією вона повинна становити 8-10%, а реально, 
зокрема у сШа, перевищує 40%); великі кор-
порації втручаються не лише в глобальну еко-
номіку, а й у глобальну і локальну, тобто націо-
нальну політику [5, с. 130].

До того ж наявні суперечності розвитку світо-
вої економіки зумовили низку кризових явищ не 
тільки економічних, але й соціальних та еколо-
гічних. на чисельних самітах і форумах глибоко 
і всебічно аналізуються уроки попередніх кризо-
вих етапів, окреслюються контури майбутньої 

світової економіки. однак головний фундамен-
тальний висновок поки що невтішний: політика 
і політики продовжують домінувати над економі-
кою та екологією.

Майже одностайною є думка вчених зі світо-
вим ім’ям про те, що світова криза ще не закін-
чилася. ознаками її продовження є такі тенден-
ції: негативні тренди не подолані; дисбаланси 
(міждержавні, регіональні, цінові, екологічні) 
залишилися; світові фінансові інструментарії 
ще безконтрольні, спекулятивний капітал і далі 
спустошує світові ринки. експерти вважають, 
що після 600 років домінування світогляду, спо-
собу життя, культури та економіки західна циві-
лізація здає свої позиції. у всякому разі, пік її 
розвитку пройдено, екстремум функції світо-
вого прогресу невблаганно зміщується на схід, 
в азію [6, с. 14]. так глобалізація, яка могла б 
виконати функцію об’єднання зусиль усіх наро-
дів для боротьби з бідністю, голодом, негатив-
ною екологією, кліматичними катаклізмами, 
поступово переходить у процес встановлення 
нового, глобального світового порядку.

відповідно висновок більшості експертів 
полягає в тому, що сьогоднішня міжнародна 
ситуація характеризується серйозною бороть-
бою між «старим» і «новим» за світове доміну-
вання. ареною і знаряддям боротьби обрано 
економіку. експансія ресурсів і торговельні війни 
є підтвердженням цього. найбільше занепоко-
єння викликає те, що базою економічного зрос-
тання як одних, так і інших є нестримне і нера-
ціональне виснаження природних ресурсів. це, 
по суті, обкрадання молодих поколінь та ігно-
рування геніального передбачення в. вернад-
ського, який у теорії про біосферу та ноосферу 
сформулював заповіт нащадкам: розумне 
споживання через раціональне використання 
ресурсів планети, тобто природи.

об’єктивні процеси фінансової глобалізації 
відбуваються останнім часом під впливом двох 
суперечливих чинників, таких як домінування 
у світовому суспільстві ідеології неолібералізму 
та наслідків світової фінансової кризи. якісною 
відмінністю цього процесу від попередніх пері-
одів розвитку світового господарства є значна 
децентралізація формування грошової маси 
на ринку капіталів, швидкий розвиток системи 
безпосередніх контрактів приватних кредито-
рів і постачальників фактично без використання 
національних фінансових інституцій.

оскільки держави різною мірою залучені 
до процесу глобалізації та мають неоднаковий 
вплив на розподіл та перерозподіл світового 
доходу, виникають значні диспропорції, свідчен-
ням яких є амплітуда коливань основних макро-
економічних параметрів. частина фахівців 
дотримується думки, що глобалізація суттєво 
порушила інститут державного макроекономіч-
ного регулювання. Послаблення макроеконо-
мічного регулювання та переорієнтація націо-
нальних господарських комплексів на зовнішні 
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глобалізовані ринки супроводжується заго-
стренням проблеми негативної екстерналізації.

це дає підстави дійти висновку, що однією 
з найхарактерніших ознак глобалізації є поляри-
зація, тобто виникнення розриву між країнами, 
що перебувають на передньому краї глобалізації, 
і тими, які відстають і вилучені зі світової системи. 
варто зазначити, що таке становище є небезпеч-
ним з погляду стабільності як економічних, еколо-
гічних, так і демократичних міжнародних процесів.

водночас позитивними наслідками поши-
рення світогосподарських зв’язків є зростання 
загального інвестиційного потенціалу світової 
економіки (приватного, державного капіталу, 
коштів міжнародних організацій). на думку 
М. коржа, очікується, що внаслідок транснаці-
оналізації світової економіки відбудеться збіль-
шення пропозиції сукупних інвестиційних ресур-
сів. розвиток світових валютних, кредитних 
і фінансових ринків стане важливим фактором 

Рис. 1. Суперечності та перспективи процесу глобалізації та інтеграції  
в системі еколого-економічних відносин

 

Характерні ознаки глобалізації:
- регіоналізація управління соціальними та 
еколого-економічними процесами;
- консолідація національних грошових 
систем в окремих регіонах світу;
- синхронізація митної, податкової та 
екологічної політики між країнами;
- посилення впливу на економічний 
розвиток та екологічний стан держав 
наднаціональних структур управління;
- зростаюче залучення матеріальних,
природних, фінансових ресурсів в оборот 
транснаціональних корпорацій;
- загострення протистояння між 
глобальними інституціями та авторитарними 
і тоталітарними режимами;
- інтернаціоналізація та комерціалізація 
сфери природокористування 

Суперечності та негативні наслідки 
процесу глобалізації:

- неоднозначність і різноспрямованість 
впливу на різні групи країн сучасного 
виробництва, стан екології;
- спричиняє зміну підходів до 
розроблення і здійснення торгової, 
промислової, аграрної, 
природоохоронної політики, що не 
завжди відповідає національним 
інтересам країн;
- зростання внутрішньофірмових 
трансакцій ускладнює реалізацію 
економічної та податкової політики;
- мобільність капіталу зумовлює 
зниження стандартів використання праці 
та безпечних умов життя

 

Процес глобалізації та інтеграції світогосподарських зв’язків у системі еколого-
економічних відносин

Фактори активізації глобалізації:
- загострення конкурентної боротьби на 
світових ринках;
- необхідність упровадження 
високотехнологічних процесів у сферу 
природокористування;
- зниження розриву темпів соціально-
економічного розвитку, стану екології  між 
високорозвиненими країнами і тими, що 
розвиваються;
- ліквідація тоталітарних та авторитарних 
режимів та упровадження інститутів 
громадянського суспільства;
- посилення впливу на світові господарські 
зв’язки експортерів енергетичних ресурсів;
- поглиблення глобальних екологічних проблем 
людства та вичерпання запасів природно-
ресурсних благ;
- стабілізація кількості населення на планеті і 
ліквідація бідності

 

Позитивні наслідки та пріоритети 
процесу глобалізації:

- є рушійною силою для подальшого 
вдосконалення зв’язків та механізмів 
системи міжнародних відносин;

- сприяє формуванню єдиного 
економічного, екологічного, правового, 
інформаційного простору для вільного 
функціонування громадських та 
підприємницьких  інститутів;

- передбачає формування 
координуючих інститутів і механізмів, 
створення неформальних інститутів 
узгодженої міжнародної системи 
регулювання;

- пріоритетним має бути більш повне 
врахування всіх сторін життєдіяльності 
глобального суспільства, вирішення 
загальних економічних та екологічних 
проблем людства
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вирішення протиріч між вільними ресурсами 
в одних регіонах світу і їх потребою – в інших. 
таким чином, спостерігається посилення сти-
мулюючого впливу глобалізації на пропозицію 
капіталу [7, с. 37-45].

невідповідність між глобальною природою 
багатьох економічних процесів та їх регулю-
ванням посилюється в межах національних 
господарських територій за відсутності інсти-
тутів наднаціонального регулювання. заго-
стрення проблеми планетарного регулювання 
світогосподарських та еколого-економічних 
відносин вимагає формування ефективного 
інституційного забезпечення розвитку гло-
бальної економіки. остання повинна супрово-
джуватися інтернаціоналізацією формальних 
і неформальних інституцій за пріоритетності 
форм міжнародного права над національним, 
стандартизації багатьох законодавчих норм, 
поступового зближення національних правових 
систем у напрямі забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів та забезпе-
чення екологічної безпеки.

відповідно до цього постає проблема фор-
мування досконалого інституційного простору 
взаємодії міжнародних організацій природо-
охоронного характеру та урядів окремих країн 
з метою узгодження як глобальних, так і регіо-
нальних пріоритетів охорони навколишнього 
середовища, й особливо гарантування еколо-
гічної безпеки суспільного розвитку.

якісно новим етапом розвитку сучасного сві-
тового господарства має бути міжнародна еко-
номічна та природоохоронна інтеграція. вона 
має передбачати більш тісне взаємопроник-
нення економічних і природоохоронних проце-
сів в інтернаціональних масштабах. розширене 
і стале економічне та природоохоронне спів-
робітництво в межах інтеграційних угруповань 
сприятиме формуванню єдиного економічного, 
правового, екологічного, інформаційного про-
стору для вільної та ефективної діяльності всіх 
інституцій підприємницької і природоохорон-
ної сфери. виходячи з цього, можна констату-
вати, що міжнародна природоохоронна діяль-
ність поряд з економічною інтеграцією має бути 
базисом процесу глобалізації. у цьому аспекті 
вона повинна спрямовуватися на взаємоприс-
тосування національних економік і поєднання 
їх в одному відтворювальному комплексі, що 
відповідно видозмінюватиме й інші сфери між-
народних відносин. а саме сприяти розвитку 
практики міждержавних (багато- і двосторон-
ніх) угод природоохоронного характеру; форму-
ванню координуючих інститутів і механізмів цієї 
сфери; недержавних структур та неформаль-
них інститутів узгодженої міжнародної системи 
регулювання сфери природокористування; 
застосуванню спеціальних економічних важелів 
та інструментів.

розуміння місця і ролі міжнародної природо-
охоронної інтеграції змінюється у розширеному 

трактуванні процесу глобалізації, що передба-
чає врахування та оцінку взаємовпливів і зво-
ротних ефектів усіх сфер суспільного і міжна-
родного життя. у такому сенсі вона стає дієвим 
чинником цього процесу та постійним фактором 
внутрішнього і міжнародного економічного роз-
витку. окремі нації і держави поступово переда-
ють свої функції суб’єктів міжнародних відносин 
і міжнародного права зовнішньому контролю 
наднаціональних інституцій (зростання світових 
комунікативних мереж, систем електронного 
зв’язку тощо).

урахування наявних тенденцій інтеграцій-
них процесів вимагає системного аналізу ознак, 
факторів і наслідків глобалізації світогосподар-
ських зв’язків з метою виявлення можливостей 
усунення суперечностей планетарної інтерна-
ціоналізації та сприяння поступовому вирівню-
ванню соціально-економічного розвитку і забез-
печення екологічної безпеки як окремих країн, 
так і світової спільноти (рис. 1).

Пріоритетом подальшої глобалізації світо-
вої економіки має бути обов’язкове врахування 
екологічного чинника розвитку продуктивних 
сил у планетарному масштабі. це зумовлено 
як диференціацією запасів основних видів при-
родних ресурсів між країнами, так і ступенем 
їх освоєння та рівнем використання. виходячи 
з цього положення, екологічна компонента пови-
нна стати повноцінним складником глобальних 
стратегій соціально-економічного розвитку сві-
тової цивілізації, щоб збалансувати та оптимі-
зувати природно-ресурсну базу та екологічну 
ємність нашої планети.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямі. на 
основі викладеного можна дійти висновку, що 
глобалізація має стати головним фактором не 
тільки зростання світової економіки, а й зваже-
ного та раціонального використання природно-
ресурсного потенціалу завдяки посиленню 
позитивного ефекту (використання все більшою 
кількістю країн досягнень у сфері інновацій, 
передових технічних та екологічних стандартів, 
методів корпоративного і державного управ-
ління сферою економіки та екології, розвитку 
справедливої глобальної конкуренції, підви-
щення віддачі людського капіталу, більш раці-
онального використання природних ресурсів, 
що залучаються до світового відтворювального 
процесу). в умовах глобальної інтеграції світо-
господарських зв’язків та посилення конкурен-
ції зростатиме значення інноваційного чинника. 
зокрема, можна висунути гіпотезу щодо кон-
вергенції технологій під впливом глобалізації, 
яка передбачає одночасний розвиток і взаємо-
проникнення широкого спектру нових наукових 
і технологічних нововведень. це дає підстави 
в широкому розумінні трактувати глобалізацію 
як процес, що виводить цивілізацію на вищий 
рівень розвитку із системною інтернаціоналіза-
цією умов і сфер людської життєдіяльності.
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