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Методологія дослідження. Результати дослідження отримані за рахунок
застосування методів: діалектичного методу – при визначенні суті та еволюції
процесів

глобалізації

як

головного

чинника

розвитку

світової

економіки;

систематизації та узагальнення – при обґрунтуванні об’єктивного характеру
глобалізації, визначенні форм її прояву та факторів впливу на подальший розвиток;
статистичного методу – при аналізі сучасного стану економіки України в контексті
дії глобальних чинників.
Результати. Обґрунтовано об’єктивний характер та передумови процесів
глобалізації світової економіки. Визначено особливості, рушійні сили та напрямки
розвитку глобалізації в сучасних умовах. Виявлено основні форми прояву процесів
глобалізації, а саме: розробка єдиних правил гри для всіх учасників світового
господарства; формування загального економічного середовища; застосування нових
форм управління світовою економікою; поява нових форм політичної діяльності
окремих держав тощо. Узагальнено різні точки зору відносно можливості негативних
та позитивних наслідків впливу глобалізації для країн різного рівня розвитку, їх
здатності до інтеграції та набуття необхідного ступеня зрілості для процесів
глобалізації. Проаналізовано стан розвитку економіки України під впливом
глобалізаційних процесів та визначено основні проблеми, пов’язані з подальшою
міжнародною інтеграцією національної економіки до світового співтовариства.
Новизна. Виокремлено проблеми оцінки процесів глобалізації в сучасних
умовах, закономірностей їх розвитку та прогнозування можливих наслідків для
господарської діяльності різних країн.
Практична значущість. Отримані результати можуть сприяти більш
об’єктивній оцінці процесів розвитку національних економік під впливом глобалізації
та розробці практичних заходів щодо підвищення ефективності процесів інтеграції
економіки України до світового господарства.
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господарство, міжнародна інтеграція, розвиток економіки.
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