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608

ПЕРЕДМОВА
У сучасній науковій спільноті широко використовуються економічні
категорії, котрі показують та розкривають сутнісні риси та особливості
того чи іншого явища чи процесу. Одна із найважливіших з них – світова
економіка – є відображенням господарської структури сучасної цивілізації. Сьогодні вона виступає як складне соціально-економічне утворення, що охоплює не тільки територію всіх континентів, але і систему
складних відносин між країнами. Це рухлива, динамічна, суперечлива
соціально-економічна система – конгломерат найрізноманітніших
країн – крупних, середніх, малих, економічно і технічно передових та
слаборозвинутих, дуже багатих і дуже бідних, котрі знаходяться на різних рівнях суспільного розвитку.
Процеси, що відбуваються в світовій економіці, докорінно змінюють національні економічні системи, диктуючи останнім нові орієнтири розвитку. На початку ІІІ тисячоліття важко назвати країну, яка б
не знаходилася в стані переходу, адаптації до нових реалій сучасності.
Цим і пояснюється зростаюче значення дисциплін, які вивчають як світову економіку в цілому, так і сукупність національних господарств, що
взаємодіють один з одним.
Цей навчальний посібник – видання нового покоління, українсько-англомовне видання, в якому матеріали подані в цікавій та
доступній формі, заснованій на єдності історичного та логічного викладення процесів становлення, еволюції та сутності світової економіки.
Еволюція світової економічної системи охоплює тривалий історичний період розвитку: великі географічні відкриття; зародження світового ринку; промисловий переворот; бурхливий розвиток індустріального виробництва; спеціалізацію окремих країн, галузей і регіонів
у межах міжнародного поділу праці; еволюцію глобальної економічної
єдності; науково-технічну революцію; становлення і розвиток інтеграційних угруповань; глобальні загрози та інші значні віхи розвитку.
Вони перетворили сьогодні світову економіку в цілісну, багаторівневу,
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диверсифіковану, ієрархічну систему – одну з найскладніших органічних систем сучасності. Її об’єднують, інтегрують різноманітні зв’язки
і відносини. Система господарських зв’язків між національними економіками (окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями і підприємствами), проявляється у вигляді міжнародних економічних відносин.
Світова економіка постійно розвивається і трансформується. З’явилися десятки тисяч наукових робіт, зокрема декількох лауреатів Нобелівської премії з економіки, присвячених різним аспектам функціонування і розвитку світової економіки та міжнародних економічних
відносин в різні історичні епохи. Серед них значна кількість робіт належить вітчизняним вченим. Сплеск інтересу до світогосподарської проблематики в Україні відбувся наприкінці ХХ століття і пов’язаний перш за
все з корінними змінами в системі виробничих відносин. Україна вступила у ринкові відносини, пройшовши важкий шлях їх становлення.
На країну нині поширюються основні тенденції, характерні для світової економіки, серед яких основні – інтернаціоналізація господарського
життя у формі глобалізації економічного розвитку, міжнародний поділ
праці в формі міжнародного поділу факторів виробництва, міжнародна
економічна інтеграція у формі регіоналізації і транснаціоналізації. Інтеграція країни в світову економіку офіційно визнається одним із стратегічних пріоритетів, орієнтованих на те, щоб Україна зайняла адекватне
її потенціалу місце в системі і структурі світового господарства.
У цих умовах недооцінювати роль глибокого вивчення світової економіки було б неприпустимо. Сподіваємося, що цей посібник залишить
свій слід в свідомості кожного здобувача освіти і допоможе його становленню як фахівця, який успішно використовує свої знання для процвітання України.
З метою кращого засвоєння матеріалу текст має роздільну структуру.
Посібник відрізняє наочність: навчальний матеріал представлений
у вигляді блоків, доповнений історичними довідками, статистичними
даними, контрольними питаннями, практичними і інтерактивними
завданнями (есе, реферати, доповіді). В кінці кожного розділу англійською мовою викладено: основні параметри кожного параграфа,
питання теми, основні категорії, а також перелік посилань та рекомендованої літератури.
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Передмова

Основна мета навчального посібника – закласти основи системних загальних знань в області світової економіки і розвинути у студентів фахові компетентності до аналізу і структурування проблемної
області у глобальній економіці, міжнародних економічних відносинах
на макрорівні та в діяльності підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. У книзі використані досягнення передової вітчизняної та зарубіжної думки, праці представників різних економічних
шкіл, авторитетні періодичні видання.
Навчальний посібник «Світова економіка» є результатом співпраці
наукової та академічної спільноти закладів вищої освіти Херсонської,
Львівської, Чернігівської областей України та м. Києва. Серед авторів:
Антофій Н.М., д. е. н., професор, проректор з навчально-методичної та наукової роботи Новокаховського політехнічного інституту; Грановська В.Г.,
д. е. н., доцент, перший проректор, проректор з науково-педагогичної
роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету;
Крикунова В.М., к. е. н., доцент, декан економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету; Ларіна Я.С.,
д. е. н., професор; професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана; Огородник Р.П., старший викладач кафедри ЗЕД Херсонського
національного технічного університету; Пляскіна А.І., к. е. н., доцент,
доцент кафедри ЗЕД Херсонського національного технічного університету; Полковниченко С.О., к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,
PR‑технологій та логістики Національного університету «Чернігівська
політехніка»; Рибчук А.В., д. е.н, професор, професор кафедри економіки
та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка; Федорова Н.Є., к. е. н., доцент кафедри ЗЕД Херсонського національного технічного університету; Фомішин С.В., к. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, голова Херсонського
обласного осередку «Української асоціації економістів-міжнародників»;
Фомішина В.М., д. е.н, професор, завідувачка кафедри ЗЕД Херсонського
національного технічного університету; Чайка-Петегирич Л.Б., к. е. н.,
доцент, доцент кафедри ЗЕД Херсонського національного технічного
університету; Якимчук Т.В., к. е. н., доцент, доцент кафедри ЗЕД Херсонського національного технічного університету.
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Автори щиро сподіваються на увагу з боку тих, хто вивчає світові економічні проблеми, та на доброзичливу критику й поради фахівців й спеціалістів з світової економіки, які будуть враховані в майбутніх доробках.
Автори вдячні рецензентам: д. е. н., проф. Іващук І.О., д. е. н., проф.
Румянцеву А.П., д. е. н., проф. Соловйову І.О. а також вітчизняним і зарубіжним вченим-економістам, праці яких використані при підготовці
посібника: Булатову О.С., Бураківському І.В., Вергуну В.А., Дерену В.І.,
Кірєєву А.П., Козаку Ю.Г., Корольову М.С., Ливенцову М.М., Ломакіну В.К.,
Луцишин З.О., Мокію А.І., Рибалкіну В.Є., Рогачу О.І., Рокочій В.В., Румянцеву А.П., Семенову А.А., Філіпенку А.С., Хасбулатову Р.І. Школі І.М.,
Шниркову О.І., і ін.
Автори вдячні здобувачам вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», ОП «Міжнародний бізнес» Мализі А.В., Павперовій Т.О., Царюк Д.Д. за участь у створенні оригінал-макета навчального посібника.
Автори будуть вдячні читачам за їхні зауваження та пропозиції, які
можуть бути відправлені за адресою: 467999@ukr.net.
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Тема 1
СВІТОВА ЕКОНОМІКА:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
І ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ
Дефініції світового господарства. Світова економіка в широкому
і вузькому сенсі слова. Міжнародні економічні відносини. Теоретичні
концепції розвитку світового господарства. Економісти – дослідники
світогосподарської взаємодії. Передумови, процес становлення і розвитку світового господарства. Наукові підходи до етапізації і остаточного формування світового господарства. Економічні закони розвитку
світового господарства. Закономірності світового господарства. Умови
розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ
праці. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародна кооперація
виробництва.
Основні питання:
1.1. Поняття світової економіки.
1.2. Світогосподарська діяльність у класичній і посткласичній економічній теорії.
1.3. Етапи розвитку світової економіки.
1.4. Основні економічні закони міжнародної організації господарства.
1.5. Основні закономірності еволюції світового господарства і умови
розвитку міжнародних економічних відносин.
1.6. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа розвитку світового господарства.
План практичного заняття.
Контрольні питання.
Тематика індивідуальних завдань студентів (есе, реферати, доповіді).
Перелік посилань та рекомендованої літератури.
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Категоріально-понятійний апарат: світова економіка, міжнародні
економічні відносини, закони розвитку світової економіки, закон
інтернаціоналізації виробництва, закон інтернаціоналізації обігу, закон
вартості, закон попиту та пропозиції, закон нерівномірності світового
економічного розвитку, закон пропорційного розвитку міжнародної
економіки, закон відповідності продуктивних сил характеру міжнародних економічних відносин, світове господарство, економічна система,
економічний розвиток, міжнародний поділ праці.

1.1. Поняття світової економіки
Сучасна спеціальна (економічна) учбова та наукова література дає дуже
багато різноманітних тлумачень понять «світова економіка». Автори, які
відносяться до різних шкіл і течій національної і зарубіжної економічної
думки, не мають єдиного підходу до терміну «світова економіка». Почнемо з того, що економічна категорія «світова економіка» багатьма вченими-економістами трактується рівнозначно з поняттями «світове господарство», «всесвітнє господарство», а інколи і «міжнародна економіка».
Інші ж дослідники розділяють ці категорії. У цьому немає нічого дивного,
оскільки ця категорія багатогранна і не має чітко виражених меж.
Не ставлячи за мету розгляд цієї наукової дискусії, у подальшому
дотримуватимуся таких позицій: а) тотожність понять «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство», використовуючи їх як слова-синоніми; б) світове господарство – система відносин
економічної взаємозалежності та взаємозв’язку національних господарств, виражених в міжнародних економічних відносинах.
Поняття «світове господарство» досить широке, тому що включає
в себе поряд з товарно-грошовими, торгово-економічними, валютнофінансовими і відносини безпосереднього виробництва матеріальних
благ і послуг. Це передбачає наявність безлічі дифеніцій цієї економічної
категорії. Ось деякі з них:
1. Світове господарство – сукупність національних економік країн світу,
пов’язаних між собою мобільними факторами виробництва [12, c. 33].
2. Світове господарство – сукупність національних господарств,
пов’язаних один з одним системою міжнародного поділу праці, різноманітних господарських зв’язків [1, c. 6–7].
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3. Світове господарство – це сукупність національних економік та їх
господарських відносин одна з одною, тобто міжнародних економічних
відносин [1, с. 8].
4. Світове господарство – сукупність національних господарств,
міжнародних економічних організацій в їх взаємодії, яке здійснюється
через систему міжнародних економічних відносин [14, c. 329]. Відповідні
або близькі точки зору з успіхом можна перелічувати і далі.
Світова економіка – це система економічних відносин, що функціонують на національному та інтернаціональному рівнях: території Азії – 43,4 млн кв. км (29,4 %), Африки – 30,3 млн кв. км (20,2 %),
Північної Америки – 20,36 млн кв. км (16,9 %), Південної Америки –
18,28 млн кв. км (11,7 %), Антарктиди – 14 млн кв. км (8,9 %), Європи –
10 млн кв. км (7,0 %), Австралії – 7, 63 млн кв. км (5,9 %). Вона охоплює
систему океанів (найбільший океан – 178,7 млн кв. км – Тихий, – Атлантичний океан – 91,6 млн кв. км, Індійський – 76,17 млн кв. км, Північно-Льодовитий океан – 14,75 млн кв. км). Всі національні економіки
взаємодіють на цьому просторі та об’єднані цим простором. Таке твердження можна уявити наступною формулою:
n

m

i 1

j 1

МЕ =  ДЕ +  МЕ= ∑∑ (ДЕ+МЕ),
де ДЕ – державні економіки; МЕ – сукупність міжнародних економічних відносин.
Подібне співвідношення не просто арифметична сума. Це інтегральна сума, яка відображає процес саморозвитку організму як самостійної соціально-економічної одиниці.
Іноді поняття «світова економіка» вживається у вузькому і широкому сенсі слова. У широкому сенсі світова економіка – це сукупність всіх
національних економік світу. У вузькому – світова економіка являє собою
сукупність лише тих національних економік, які взаємодіють із зовнішнім
світом. Такий підхід є умовним, так як сьогодні економіка практично всіх
країн є відкритою. Найбільш, в економічній літературі, поширене широке
визначення, і тому даний навчальний посібник орієнтується на нього.
Теоретично економіка країни може бути закритою або відкритою. Закрита економіка – економіка країни, яка ніяк не пов’язана із
зовнішнім світом. В реальності закритої економіки в світі немає. Відкрита
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