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Abstract.  The concept of mega trend of world economic development was determined.  The 
perspective directions of development of the global economy were considered.  The features of 
innovative development were defined. The list of measures to ensure the sustainable economic 
development taking into account the state of the world mega trend of economic development was 
formed.  

Метою роботи є визначення основних мегатрендів світового економічного розвитку 
та аналіз їх впливу на розвиток економіки держави. 

Економічний розвиток держави є успішним, якщо він супроводжується 
використанням науково-технічних ресурсів та досягненнням високих позицій в рейтингах 
міжнародної конкурентоспроможності. Мегатренди світового економічного розвитку 
характеризують основні економічні процеси, які обумовлюють розвиток сучасної світової 
економіки. Тренд, взагалі, відображає основну тенденцію функціонування та розвитку 
економіки. Мегатренди у різних країнах можуть мати різний ступень розвитку, при цьому 
вони здійснюють значний вплив на глобальний розвиток. 

Перспективи розвитку світової економіки залежать від темпів розробки та 
впровадження інновацій, модернізаціїї галузей промисловості та послуг, що стає 
мегатенденцією інноваційного розвитку економіки та збільшує потреби в наукоємних 
товарах. Сучасні технологічні тренди, Інтернет-торгівля, мобільні технології здійснюють 
позитивний вплив на економічний розвиток. 

Для успішного розвитку економіки держави слід враховувати сучасні мегатренди 
світового економічного розвитку, до яких відносять: урбанізацію міст та регіонів та 
формування високотехнологічних міст, що пов'язано з покращенням умов життя; 
екологізацію системи господарювання з використанням високих технологій (так звана 
“зелена економіка); геосоціалізація та збільшення чисельності середнього класу у суспільстві; 
інтелектуальна мобільність — використання роботів та інноваційних технологій у 
різноманітних сферах виробництва та життя;  електромобільність — поступовий перехід до 
користування електричними транспортними засобами; розвиток транспортної та 
комунікаційної інфраструктури; новітні способи ведення бізнесу на відстані тощо. 

Глобальні зміни економіки виклакані стрімким технологічним та інформаційним 
розвитком. Різні держави надають різні пріоритети напрямкам інноваційного розвитку, 
враховуючи названі мегатренди. Так, Великобританія, Німеччина, Фінляндія, США, Індія 
зосереджують увагу на використанні біотехнологій, космічних дослідженнях, новітніх 
інформаційних та комп'терних технологіях. Китай актично впроваджує інновації в галузях 
машинобудування, хімічної промисловості, мікробіології та інших. При цьому 
особливостями інноваційного розвитку  держав є заохочення пріоритентих напрямків науки 
й економіки, існування великої кількості інноваційних центрів, міжнародна орієнтація 
підприємств. Що стосується економіки України, державі слід координувати розвиток 
економіки, враховуючи світові мегатенденції. 

Висновки. З метою забезпечення сталого економічного розвитку, безпеки та 
комфортних умов життя, слід безпереревно здійснювати заходи, спрямовані на оптимізацію 
використання ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та ефективності галузей 
економіки, зменшення ресурсоємності та збільшення продуктивності, оновлення 
інфраструктури, модернізацію економіки та її адаптацію до умов розвитку світової 
економіки. Стан економіки безпосередньо залежить від основних мегатрендів, що впливають 
на розвиток держави. 

 


