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ВСТУП
Україна як незалежна держава, що відстоює власні

національні інтереси у глобальному просторі, відчуває
значний зовнішній пресинг на власний внутрішній
простір. Подібні явища мають прояв як відносно її клю+
чових систем (фінансової, економічної, соціальної), так
і різних рівнів ієрархії. Як наслідок цих процесів, на+
ціональна економіка в цілому і в окремих аспектах її
розвитку знаходиться в наслідковому полі прояву под+
ібних факторів. Відзначимо, що ці фактори можуть
здійснювати як сприятливий, так і несприятливий
вплив. Перший з них полягає у тому, що до держави
надходить вагомий ресурсний потенціал, залучаються
нові технології, підходи до ведення бізнесу, йде обмін
фахівцями між різними галузями, а другий — у пло+
щині можливих ризиків і загроз, основними серед яких
є надмірна залежність від запозичених ресурсів (на+
приклад, фінансових), вимивання кадрового потенці+
алу, посилення конкуренції для внутрішніх виробників
тощо.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогоднішній день існує значна кількість науко+

вих праць, в яких висвітлюються питання взаємодії і
впливу внутрішніх систем із зовнішніми (глобальними).
Однак, для всіх досліджень характерна одна риса —
відсутність єдиної вихідної методологічної позиції, яка
давала б змогу розглядати ці питання під одним кутом
зору. Зважаючи на це, основним завданням статті є
формування змістовних вихідних координат, які можуть
бути пріоритетними при дослідженні взаємодій між
внутрішнім і зовнішнім середовищем. Позиції, викладені
у статті, є авторськими.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під час проведення дослідження визначено, що

механізм реалізації впливу є багатокомпонентним і
включає до свого складу наступні складові — зов+
нішній вплив, етап транспарентності, реципієнтоспро+
можність внутрішньої системи національної економі+
ки. Як наслідок реалізації цих складових, можливим є
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прояв явищ глобалізованості і глобального корегую+
чого впливу. Зміст процесу полягає у тому, що
зовнішній вплив, при спрямованості до внутрішньої
системи, використовує механізм транспарентності для
потрапляння в межі держави або регіону. Його
успішність залежить від здатності території прийняти
цей вплив (її реципієнтоспроможності). Реалізація
впливу відбувається двома основними шляхами — як
глобалізованість та у вигляді глобального корегуючо+
го впливу.

На нашу думку, основними вихідними методологіч+
ними позиціями дослідження цих процесів можуть бути
наступні.

1. Високий рівень розвитку держави або регіону є
передумовою для залучення в межі їх територій
зовнішніх впливів, які конкретизуються відповідними
показниками. Наявність певних проблем (якими можуть
бути відсутність об'єктів для інвестування, вузький спо+
живчий ринок, низька купівельна спроможність населен+
ня та ін.) переважно зумовлює ігнорування таких тери+
торій.

2. Потрапляння зовнішніх впливів у межі території
держави є цілеспрямованим процесом, який реалізуєть+
ся на основі конкретного плану дій. Стихійність можли+
ва тільки в окремих поодиноких випадках. Прямі іно+
земні інвестиції або імпорт товарів, фінансування інно+
ваційних розробок або міграція населення, розвиток
мережі Інтернет — всі вони передбачають стратегічну
складову.

3. Зовнішній вплив, при потраплянні до держави або
її територіальних складових, реалізує власний потенці+
ал на основі двох етапів — глобалізує територію і діє в
якості корегуючого впливу. Ці процеси між собою ма+
ють тісний зв'язок і часову логічну послідовність дій —
глобальному корегуючому впливу передує глобалізо+
ваність.

4. В цьому відношенні мова йде про взаємодію
внутрішнього і зовнішнього середовища, адже по+
трапляння зовнішнього впливу до внутрішніх систем
можливе тільки на основі їх готовності цей вплив
"прийняти". Якщо внутрішня система не має наміру
щодо прийняття впливу, то він легально не зможе
здійснити власний план розвитку. Це стосується як
фінансової і економічної, так і соціальної систем.
Наприклад, надання іноземних кредитів неможливе
без згоди внутрішніх структур їх акумулювати (прий+
няти). Це ж саме стосується і імпорту товарів — тільки
за умови їх прийняття вони перетнуть державний кор+
дон. Подібні приклади можна навести і для соціаль+
ної системи у питаннях міграції іноземного населен+
ня до держави тощо.

5. Потенціал впливу зовнішніх процесів значною
мірою залежить від стану глобального середовища.
Якщо він визначається кризовими процесами, то вони
мінімізують потенціал впливу, оскільки політика країн
направлена на подолання кризи, а не на експансію до
інших територій. У випадку стабільності і зростання це
дає змогу проводити політику зовнішнього розширен+
ня сфери впливу, що тільки сприяє збільшенню потен+
ціалу впливу.

Важливим моментом при дослідженні є наступ+
ний. Якщо говорити про вплив глобального середо+

вища на економіку держави, то, на нашу думку, він
не обмежується виключно терміном "глобалізо+
ваність", як звичайно це розуміється в економічній
літературі. Згідно усталеної практики, значна
кількість науковців під глобалізованістю розуміє
весь комплекс впливів, взаємодій, питань залуче+
ності економік різних рівнів до глобального просто+
ру. У цьому разі у роботах, які висвітлюють процеси
взаємодії внутрішнього і глобального простору, на+
уковці обмежуються виключно терміном "глобалізо+
ваність".

На нашу думку, глобалізованість держави, регіону,
системи національної економіки — все це тільки окремі
складові елементи процесу впливу, його локальні
змістовні характеристики.

Враховуючи той факт, що наведені процеси є
багатоаспектними і визначаються багатьма напря+
мами і параметрами, то доцільно оперувати понят+
тям, яке досить повно відображає всю систему дос+
ліджуваних явищ і процесів — мультивекторність
глобального впливу і взаємодій. В подібній багато+
векторності глобалізованість є саме початковим
етапом залучення економіки до глобальної сфери
впливу та у світові процеси соціально+економічно+
го розвитку. Проходження, реалізація етапу глоба+
лізованості дає змогу окремим структурам надалі
рухатися в цьому напрямі, проходячи наступні мов
би етапи, успішна реалізація яких тільки поглиблює
та інтенсифікує взаємодію у системі "держава —
глобальний вимір", яка з часом набуває рис гло+
бального корегуючого впливу. Використання под+
ібного підходу дає змогу диференціювати дослід+
жувані процеси з метою проведення їх детального
аналізу і оцінки.

Основні характерні риси глобалізованості поляга+
ють у наступному.

По+перше, вагомий рівень теоретизаціі щодо визна+
чення особливостей розвитку національної економіки
в контексті зовнішніх процесів. Її зміст полягає у тому,
що розуміння глобалізованості грунтується на визна+
ченні показників присутності (акумуляції) зовнішніх
впливів у межах території держави (без їх взаємодії із
внутрішніми суб'єктами). Таким чином, фіксується
тільки присутність зовнішніх ефектів у межах внутріш+
нього простору.

По+друге, глобалізованість є "первинною" за по+
ходженням відносно корегуючого впливу. Незважа+
ючи на теоретичні риси, за їх відсутності корегую+
чий вплив не мав би підгрунтя для власного прояву і
розвитку.

По+третє, глобалізованість має тісний зв'язок з
транспарентністю, яка дає можливість зовнішнім про+
цесам проникнути в межі території держави та акуму+
лювати власний потенціал в її межах. Якщо через різні
причини, держава має низьку транспарентність, то гло+
балізованість визначається відповідними можливостя+
ми прояву.

По+четверте, відносна автономність щодо внут+
рішніх систем. За характером своєї дії зовнішні проце+
си тільки фіксують свою присутність в межах держави і
не суттєво залежать від її показників. Хоча в цьому
відношенні можна говорити про опосередковану за+
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лежність від характеристик території, адже саме вона
повинна сформувати сприятливі передумови для залу+
чення зовнішніх впливів.

По+п'яте, глобалізованість має вагомий ресурсний
потенціал (первинний), бо вона є першим флангом сто+
сунків між внутрішнім середовищем і зовнішнім.

На відміну від глобалізованості, глобальний коре+
гуючий вплив дає уявлення про рівень впливу світових
процесів на внутрішні системи (фінансову, економіч+
ну, соціальну). Глобальний корегуючий вплив є по+
хідним процесом глобалізації і передбачає вже вияв+
лення кількісних параметрів внутрішньої системи, які
стали можливими як наслідок присутності зовнішніх
факторів. Такими чином, він дає уявлення про ступінь
взаємодії внутрішнього середовища і зовнішніх про+
цесів.

Змістовні параметри поняття "вплив" передбачають
певні дії, які реалізуються суб'єктами процесу відносно
його об'єктів; це процес, умовами протікання якого є
наявність активної частини (яка генерує) і пасивної, яка
ці дії приймає, засвоює.

Зважаючи на численні визначення терміна "коре+
гування", його зміст пропонується зосередити на на+
ступних процесах — це зміна (реальна або віртуаль+
на) окремих ознак, характеристик, явищ, процесів, по+
казників на різних рівнях або в межах конкретних сис+
тем, що є наслідком дії впливів (подразників) різного
характеру. Виходячи з цього визначення, для корегу+
вання вирішальне значення має саме вплив (подраз+
ник), функціонування якого здатне призвести до пев+
них змін.

Показник корегуючого впливу, при співвіднесенні
зовнішніх показників до внутрішніх (внутрішнього),
фіксує у власному змісті тільки можливість подібного
співвіднесення — таким чином, наявна певна вірту+
альність. Реалістичні риси сформувалися б у тому ви+
падку, коли б таке співвіднесення були прикладними —
як наслідок впливу прямих іноземних інвестицій на ВРП,
обсягу імпорту відносно ВРП або кількості прибулих до
кількості наявного населення тощо. Безперечно, дос+
лідження і досвід свідчать, що подібні впливи відбува+
ються і мають місце, однак, методичні підходи до об+
ліку подібних явищ і процесів поки що перебувають на
стадії розробки. Можливо, для того, щоб була більша
відповідність назви до змісту, назву показника глобаль+
ного корегуючого впливу доцільно трансформувати на
глобальний потенціалу впливу.

Основні характерні риси глобального корегуючого
впливу.

1. Наслідковість. Функціонуючи у наслідковому
полі внутрішніх і зовнішніх систем, корегуючий вплив
дає уявлення про можливі наслідки цього для ендоген+
них систем. Таким чином, до уваги береться процес
взаємодії, який може бути охарактеризований як "по+
стфактум співвіднесення" показників різного спряму+
вання.

2. Прикладний вимір. На відміну від глобалізова+
ності, корегуючий вплив більшою мірою формує уяв+
лення про можливі наслідки взаємодії внутрішнього і
зовнішнього середовища. Прикладний вимір зосере+
джується у площині контактів, що дає змогу конкрети+
зувати параметри такого впливу.

3. Орієнтація на параметри ендогенних систем. За
своїм змістом корегуючий вплив не функціонує і не ви+
мірюється відособлено від внутрішніх систем, а розви+
вається виключно на основі взаємодії систем. Без "внут+
рішньої підтримки" він був би неможливим.

4. "Вторинність" за походженням відносно глоба+
лізованості, змістовна континуальність. Корегуючий
вплив значною мірою пов'язується з глобалізованістю,
хоча б тому, що методика їх розрахунку передбачає
спільні етапи. Значною мірою величина корегуючого
впливу залежить від показників глобалізованості. Од+
нак ця залежність не є визначальною та такою, що тільки
зумовлюється виключно впливом глобалізованості.

5. Вагома варіативність. На відміну від глобалізова+
ності, корегуючий вплив концентрується в системі відно+
син між внутрішнім і глобальним середовищем, що зу+
мовлює врахування багатьох складових, і тому — змін+
ність ситуації. Це формує підгрунтя для вагомої варі+
ативності.

ВИСНОВКИ
Визначено основний механізм реалізації впливу,

який включає до свого складу наступні логічні елемен+
ти, кожний з яких формує передумови для реалізації
наступного: транспарентність, реципієнтоспроможність
внутрішньої системи, глобалізованість, глобальний ко+
регуючий вплив. Зміст процесу полягає у тому, що
зовнішній вплив, при спрямованості до внутрішньої си+
стеми, використовує механізм транспарентності для
потрапляння в межі держави або регіону. Його
успішність залежить від здатності території прийняти
цей вплив (її реципієнтоспроможності). Функціонуван+
ня впливу відбувається двома основними шляхами —
як глобалізованість та у вигляді глобального корегую+
чого впливу.

Основні характерні риси глобалізованості поля+
гають у наступному: вагомий рівень теоретизаціі щодо
визначення особливостей розвитку національної еко+
номіки держави в контексті зовнішніх процесів;
відносно корегуючого впливу, глобалізованість є
"первинною" за походженням; глобалізованість має
тісний зв'язок з транспарентністю, яка дає можливість
зовнішнім процесам проникнути в межі території
держави та акумулювати власний потенціал в її ме+
жах; відносна автономність щодо внутрішніх систем.
За характером своєї дії вони тільки фіксують свою
присутність в межах держави і не суттєво залежать
від її показників; глобалізованість має найбільший ре+
сурсний запал, адже вона є першим флангом сто+
сунків між внутрішнім середовищем і зовнішнім. На
відміну від глобалізованості, глобальний корегуючий
вплив визначається наступними рисами: наслід+
ковість; прикладний вимір; орієнтація на параметри
ендогенних систем; "вторинність" за походженням
відносно глобалізованості, змістовна континуаль+
ність; вагома варіативність.

Перспективи подальших досліджень полягають у
наступних позиціях: визначення можливих етапів реалі+
зації глобальних впливів в межах держави, формуван+
ня їх змістовних ознак, параметрів впливу на економіку
держави та ін.
Стаття надійшла до редакції 24.01.2012 р.


