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Головним фактором, який впливає на світову економіку та політику, а 

також поведінку бізнес-структур наприкінці двадцятого – на початку 
двадцять першого століття, є глобалізація.  

Світова система, в рамках котрої відбувається глобалізація, заснована на 
політичному та економічному взаємозв’язку між державами і являє собою 
систему національних економік. Спочатку ця світова система мала захищати 
конституційні держави зі збереженням їх автономії та суверенітету. Однак 
транснаціональне взаємопроникнення (економічне, політичне, соціо-
культурне тощо) трансформує систему держав в єдину глобальну структуру: 
відбувається процес глобалізації, в якому важливу роль відіграє єдиний 
інформаційний простір, що формується за допомогою Інтернету. 

Чимало експертів покладають на глобалізацію великі сподівання в 
аспекті вирішення економічних проблем. Це: вирівнювання економічної 
ситуації у світі, вдосконалення виробництва, обмін продуктами першої 
необхідності, вдосконалення зовнішньої торгівлі, ефективне управління 
фінансами, зростання добробуту населення. 

Протилежну точку зору мають «антиглобалісти», які критикують 
процеси глобалізації. Однак всі згодні з тим, що глобалізація відкрила новий 
етап світових економічних відносин. Сама логіка розвитку світового ринку 
визначає доцільність участі кожної країни світу в процесах глобалізації та 
інтеграції у світове господарство. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами 
комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні аспекти умов і 
факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної 
економічної системи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні трансформації 
ринкових відносин між суб’єктами міжнародного бізнесу, обумовлені 
закономірностями, тенденціями та специфікою функціонування глобальної 
економічної системи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  вивчення сутності й 
тенденцій, природи і закономірностей розвитку сучасної економічної 
глобалізації; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних 
стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і 
моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, 
технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних 
вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку 
української економіки та вітчизняного бізнесу в умовах сучасного етапу 
економічної глобалізації. 
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