РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
на колективну монографію
«Новий світовий економічний порядок і виклики для України»
загалом та в інтеграційному, зокрема. На основі статистичної оцінки ринкового простору інтеграційних векторів, переплетення економічних інтересів ЄС,
України і РФ обґрунтовано інтеграційний вибір нашої
держави в аспектах активних і пасивних важелів
впливу. Обґрунтовані вченими університету пріоритети структурних зрушень України дозволять їй досягти певного рівня економічного зростання в умовах
нового світоустрою.
Монографія виконана на високому науковому та
фаховому рівнях, містить теоретичне осмислення сучасних тенденцій розвитку глобалізації та практичне
становлення у вигляді варіативних трендів нового глобального розвитку світової економічної системи.
Окремі розділи монографії присвячені реструктуризації геофінансового простору у контексті формування нового світового економічного порядку. У
цьму зв’язку аналізуються міжсистемні трансформації
і проблема нерівноважного глобального розвитку як
домінанти формування нового світового економічного
порядку, концептуалізація та альтернативні вектори
реструктуризації геофінансового простору в умовах
дисипативної рівноваги, інституціональне підґрунтя
фіскальних трансформацій в умовах глобальних змін,
інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій.
Значна увага авторами монографії приділена монетарному виміру формування нового світового економічного порядку. Інтерес читачів викличуть аспекти,
пов’язані із дослідженням проблем симетрії національного та міжнародного монетарного режиму в світлі
принципів економічного порядку, системними деформаціями чинної моделі монетарного устрою світу та
глобальним монетарним взаєминам у майбутньому.
Позитивною рисою монографії є пов’язання
проблематики створення нового світового економічного порядку з завданнями розвитку України. Ця
проблематика системно розглядається у розділах
«Вплив глобалізації на економічний розвиток
України» «Україна в системі європейського і
євразійського інтеграційних процесів» і «Альтернативи структурних зрушень України».
Зрозуміло, що не з усіма положеннями і висновками дослідників можна цілком погодитися. Це – дискусійні аспекти, які потребують продовження досліджень. Тим самим монографія приверне увагу інших
науковців і сприятиме отриманню нових наукових результатів.
У цілому монографія «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» написана на
високому науковому і прикладному рівні та може бути
рекомендованою до друку.

Монографія «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» підготовлена професорсько-викладацьким
складом
Тернопільського
національного економічного університету. У ній виокремлено сучасні тенденції розвитку світової економічної системи в умовах викликів та загроз, багатовимірний прояв яких відзначений на національному та
інтернаціональному рівнях. Вона присвячена актуальній науковій проблемі – виокремленю тенденцій формування нового світового економічного порядку і
визначенню місця України в сучасній світогосподарській системі.
Рецензована монографія добре структурована,
виклад матеріалу ведеться в логічній послідовності,
дотримано високий науковий рівень викладу. Нагальна
необхідність у формуванні нового світового економічного порядку з проекцією на майбутнє охоплює
історію цивілізаційного та економічного розвитку,
його теоретичне осмислення, напрямки формування та
окреслено підходи до становлення нового світового
господарського порядку. Зроблено наголос не тільки
на економічні проблеми, але досліджено становлення
нового світоустрою в контексті культурних вимірів. В
дослідженні окреслено рамки глобальних монетарних
взаємин у майбутньому та визначено роль ТНК як головних акторів світової економіки у процесі її транснаціоналізації та доведено суперечливість впливу глобальних корпорацій на її розвиток.
Методологічно автори здійснюють дослідження
на основі того, що у світовому економічному просторі
суб’єкти економічної діяльності мають співіснувати на
основі принципів рівності, поваги до національного суверенітету та узгодження міждержавних інтересів.
Відповідно до цього поступово засновуються певні
наддержавні організації, на які покладають розробку
таких умов міжнаціональних відносин у сфері економіки, які здатні забезпечити використання досягнень
сучасної цивілізації. Інакше кажучи, йдеться про новий, а точніше – новітній порядок, в якому нації та
окремі фірми спроможні отримувати вигоди від наукових досягнень людства та інформатизації виробництва
на основі історичного процесу міжнародного розподілу праці.
У рецензованій монографії висвітлені широке
коло питань. Значна увага приділена методологічним
питанням створення нового світового порядку та глобальним цивілізаційним процесам, що мають регулюватися. Здійснюючи дослідження на стику наук, автори обґрунтовують концепцію міжкультурних відносин і довіри, зокрема фактору культури у глобальній
економіці, довіри як категорії інтегрованої світової
економіки, її вимірів в системі міжнародного
підприємництва та світових економічних і фінансовокредитних відносин.
Важливе місце в монографії «Новий світовий економічний порядок і виклики для України» посідають
проблеми місця України в геоекономічному просторі
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