
Передмова 3 

ПЕРЕДМОВА 
 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. світ почав трансформуватися на 
принципово нових глобалізаційних засадах. Ці принципи часом діаметрально 
протилежно оцінюють представники різних країн і різних наукових шкіл.  
З огляду на багатовекторність наукових поглядів на процеси глобалізації 
актуальності набувають їх систематизація, вивчення і практичне застосування 
знань для опанування для національної еліти “правил гри” і пошуків власної 
“ніші” у вельми суперечливому глобалізованому світі.  

Для України важливо не просто зрозуміти особливості розвитку глобалі-
заційних процесів, а відшукати, виробити науково обґрунтовані рекомендації 
для стратегічного реформування вітчизняної економіки відповідно до нових 
динамічних умов господарювання. 

Дисципліну “Глобальна економіка” викладають для студентів-магістрантів 
економічних спеціальностей, і вона має на меті створити уявлення про причини, 
сутнісний зміст та особливості глобалізаційних процесів, що призвели до появи 
нової організаційної форми суспільного життя – глобальної економіки. 

Автори намагаються дослідити загальнопланетарні процеси та явища при-
родного й антропогенного походження, що потребують їх цілісного, комплексного 
осмислення. У посібнику предметом вивчення виступають просторові аспекти 
глобалізації у всіх проявах життя, вчення про глобальні проблеми людства, що 
структурно входять до змісту глобалістики, погляди глобалістів та антиглобалістів 
на їх вирішення, концепції та моделі розвитку майбутнього людства тощо.  

У навчальному посібнику комплексно розкрито економічну природу 
глобальних трансформацій, етапи становлення глобальної економіки, роль та 
значення регулятивних інститутів глобальної економіки, процеси регіоналізації 
в глобальній економіці, глобальні економічні цикли та механізми функціо-
нування глобальних ринків. 

Оригінальний авторський підхід разом із актуальними рейтингами та 
статистичною інформацією простежується під час викладення матеріалу щодо 
тенденцій формування та використання технологічного та людського ресурсів 
глобального економічного розвитку, цивілізаційних вимірів глобальних еконо-
мічних процесів та методологічних засад геоекономічного аналізу і прогно-
зування, необхідних для формування стратегії розвитку України. 

 



Передмова 4 

“Глобальна економіка” залишається однією із дисциплін, яку викладають 
студентам економічних спеціальностей, що синтезує природничий та суспіль-
ний напрями в науці. У посібнику розглянуті найактуальніші глобальні проб-
леми, до яких зараховують світові та регіональні конфлікти, екологічні, 
демографічні, сировинні проблеми, посилення диспропорції в розвитку країн 
світу та рівнях споживання, поширення небезпечних хвороб, “кризу культури” 
тощо, та наведені методологічні засади і погляди науковців на можливі 
способи їх вирішення. Вивчення курсу передбачає використання теоретичної 
складової, зокрема властивого глобальній економіці понятійно-термінологіч-
ного апарата, а також широке залучення сучасних джерел інформації.  

Дисципліна “Глобальна економіка” дає змогу інтегрувати знання, набуті 
студентами протягом усіх попередніх курсів навчання, максимально викорис-
тати загальноосвітній та культурологічний потенціал глобальної економіки як 
наукової дисципліни.  

 
  


