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розв’язуваних завдань, що дозволить забезпечити інноваційний розвиток ви-
щих навчальних закладів в області організації освітнього процесу, науково-
інноваційної діяльності та співпраці з роботодавцями. 
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СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
На даному етапі розвитку світового господарства процеси економічної 

глобалізації є чи не панівною формою економічного життя. Цей процес є ком-
плексним, складним та таким, що ставить відповідні вимоги до економік країн 
незалежно від рівня їх інтеграції в світову економіку. 

Механізмам глобалізації економіки світу, чинникам та потенційним нас-
лідкам цього процесу присвячено безліч робіт зарубіжних та вітчизняних авто-
рів, серед яких варто виділити: І. Валлерстайна, С. Каплана, З. Луцишин, Є. 
Новицького, Г. Реймонда, А. Рум’янцева, С. Сіденко, Дж. Стігліца, А. Філіпен-
ка, Ф. Фукуяму, Й. Шумпетера та ін. 

В сучасній літературі існують різні точки зору щодо зворотності процесів 
глобалізації, яка (зворотність) суто з економічної точки зору є небажаною, 
адже від економічної глобалізації мали б вигравати всі економіки світу, перед-
усім внаслідок спеціалізації на виробництві відносно дешевших, з точки зору 
витрат, товарів та послуг, оптимізації виробничого процесу та інших функцій 
підприємницької діяльності.  

Проте, як і передбачалось противниками глобалізації загалом та економіч-
ної її сфери зокрема, зростаюча взаємозалежність економік та економічних 
процесів в цьому випадку призводить до появи системних криз. Тому окремі 
автори доводять, що глобалізація не є сталим процесом. 

На мою думку, інтеграція економік світу в окремі блоки різного рівня та 
спрямованості дії може бути безперервним процесом, припускати можливість 
переформатування внаслідок тих чи інших обставин, викликаних, наприклад, 
змінами в результативності економічної діяльності, а тому і в її інтересах. Втім, 
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в тій чи іншій формі, процес глобалізації буде підтримуватись і через роки, 
принаймні якщо не зміниться психологічна глибинна установка економічних 
агентів щодо максимізації власної корисності та можливих шляхів її досягнен-
ня за рахунок співпраці з іншими агентами. 

Тому економічні проблеми функціонування світового господарства, з моєї 
точки зору, мають розглядатися в якості «поворотних точок», після яких кіль-
кісно та якісно змінюється характер глобалізаційних процесів. Визначення та-
ких проблемних, «вузьких» місць, і за можливості наслідків їх існування, таким 
чином, є важливим завданням і є першим кроком в прогнозуванні розвитку 
глобальної економічної динаміки. 

Результати дослідження. 
Сучасний етап розвитку світової економіки надає нам декілька яскравих 

прикладів сьогодення, яким необхідно приділити особливу увагу: 
1. Недосконале функціонування фінансового ринку, як причини незбалан-

сованого економічного розвитку, коли капітал спрямовується не в реальну еко-
номіку, а переш за все на спекулятивну діяльність. 

Наразі короткостроковий капітал превалює в міжнародних потоках капіта-
лу, і, як і раніше, спрямовується переважно в країни, що розвиваються, та краї-
ни з ринками, що формуються. Втім в потоках капіталу наразі спостерігаються 
суттєві провали, що змінюються відтоками, через те, що рівень прогнозованос-
ті економічного розвитку цих економік є дуже низьким [1]. 

1. Акцент на експортній складовій розвитку економік, що розвиваються [2]. 
Поряд із девальвацією національних валют внаслідок притоку коротко-

строкового капіталу обумовленого вищими процентними ставками, це підви-
щує уразливість цих економік до глобальних економічних криз. Таким чином, 
стабільність функціонування цілих регіонів світу залишається під питанням. 

3. Коливання в цінах на сировинні товари, зокрема нафту. 
В тому числі, ці коливанні викликані політичною нестабільністю в країнах 

Північної Африки, яка частково спричинена конфронтацією основних груп 
впливу в світовій економіці, та падінням попиту на енергетичні матеріали вна-
слідок скорочення споживання в період світової фінансової кризи. Відповідні 
зміни в цінах, впливають як на наповнення бюджету країн-експортерів, так і на 
ресурсну складову та вартість виробництва країн-імпортерів енергетичних ре-
сурсів [3]. 

4. Економічні інтеграційні тенденції. 
Як приклад, інтеграційні процеси в країнах східної Європи та інших регіо-

нах подеколи призводять до неочікуваних результатів, впровадження економі-
чних санкцій, що має негативні наслідки принаймні в короткостроковому пері-
оді і для тих країн, що дані санкції запроваджують, і для тих країн, щодо яких 
вони прямо чи опосередковано використовуються. Таким чином, можливим 
результатом такої інтеграції є уповільнення економічної активності в регіонах. 
В цьому випадку безпека суверенітету, та майбутня економічна безпека країн, 
стають пріоритетом перед поточним економічним результатом [4; 5]. 

5. Різниця в економічній політики окремих країн відповідно до специфіки 
їх господарства. 
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Цікавим також є той факт, що внаслідок світової фінансової кризи розви-
нені країни скорочували свої видатки, маючи на меті підсилення фінансової 
дисципліни країни загалом, та збільшення довіри до фінансового сектору, при-
йняття рішень в якому базується на безлічі показників, одним з яких є рівень 
ризику країни, що безпосередньо залежить від рівня державного боргу. Втім 
таке рішення не виправдало себе і мало, як наслідок, скорочення виробництва 
та збільшення безробіття [6]. 

Країни, що розвиваються, які, як було зазначено, мають експортну орієн-
тацію, навпроти підвищували видатки бюджету, спрямовуючи їх в інвестиції в 
основний капітал або на споживання. 

Таким чином, кожна з груп країн потребує більш збалансованої економіч-
ної політики. Втім, наразі схоже, що остання група матиме більше шансів на 
успіх в довгостроковому періоду, особливо за дотримання умови відповідності 
структури виробництва структурі попиту. 

6. Зміни в структурі попиту внаслідок зміни в структури доходів насе-
лення – потенційне збільшення частки середнього класу. 

Загалом, середній клас має більше можливостей до купівлі товарів трива-
лого споживання, а також високотехнологічних та наукомістких товарів, що 
представляє собою певні виклики до модернізації виробничих потужностей 
більшості країн вже сьогодні [7]. 

7. Апроксимація економічного законодавства окремих країн світу. 
Це є наслідком як використання норм міжнародного права, так і наслідком 

економічної інтеграції, безпосередньою передумовою якої є наближення техні-
чного регулювання, правил вирішення господарських спорів і т.д., і наслідком 
якої є необхідність співставного регулювання інших форм економічного життя, 
що безпосередньо не вирішуються певною угодою [8; 9]. 

Незважаючи на те, що відповідно до кожного пункту були надані прикла-
ди, що відповідають поточним тенденціям розвитку світового господарства, 
слід зауважити, що саме цим моментам слід приділяти увагу при аналізі та 
прогнозування змін світового економічного порядку.  

Кожен з перелічених факторів може потенційно визначати баланс еконо-
мічних сил в світовому господарстві в майбутньому, тому їх вивченню мають 
бути присвячені майбутні дослідження. Так, окрема увага має бути приділена 
розробці системи показників, що дозволять прогнозувати зміни в балансі еко-
номічних центрів світу, які можуть бути згруповані відповідно до запропоно-
ваних груп факторів. 

Висновки. В системі сучасних міжнародних економічних відносин 
суб’єкти цих відносин потребують більш глибокого розуміння сучасних глоба-
льних економічних процесів. Втім вивчення та прогнозування їх розвитку є не-
простим завданням, що ускладнюється безліччю факторів впливу на глобальну 
економічну динаміку та їх взаємозв’язків. Дана стаття є першим кроком у на-
прямку систематизації факторів, що впливають на баланс економічних сил в 
глобальній економіці, і окрім теоретичного може мати практичне застосування 
для тих, економічних суб’єктів, діяльність яких безпосередньо або опосередко-
вано залежить від зміни в балансі економічних сил світу. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 

МОДЕЛЯМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Существует множество моделей управленческих компетенций [1; 2]. В ос-

нову каждой из них положен некоторый набор качеств, наличие которых, по 
мнению авторов моделей, обеспечивает эффективное управление. Комплексы 
этих качеств зачастую настолько различны, что, принимая решение в опреде-
ленной производственной ситуации, трудно отдать предпочтение и выбрать 
какую-то определенную модель. Между тем существует другой путь – вместо 
перебора различных альтернатив найти соотношения между разными моделя-
ми, когда определённым компетенциям из одной модели сопоставляются ком-
петенции из другой. При этом существуют две возможности: может оказаться, 


