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Міжнародна діяльність промислових підприємств, їх активна участь в 
міжнародному бізнесі нагально потребує уточнення деяких широко вживаних 
економічних термінів.  Міжнародні економічні процеси  можна спостерігати у 
поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації господарського 
життя,  підвищення  відкритості національних  економік, в їх взаємодоповненні, 
переплетенні та зближенні, розвитку та закріпленні регіональних структур. 

Сучасний світовий розвиток характеризується посиленням зв'язків і 
взаємодії між країнами. Тенденція до об'єднання викликана потребою 
вирішення поставлених перед людством глобальних проблем, таких, як 
іжнародні економічні процеси моцілісності світу складає наростаюча 
взаємозалежність держав в економічній сфері. Жодна країна світу не може 
претендувати на повноцінний розвиток, якщо не втягнута в орбіту 
світогосподарських зв'язків. Світовому господарству (синонім «світова 
економіка») можна дати широке і вузьке визначення.  За широким визначенням 
світове господарство - система взаємопов'язаних і взаємозалежних економік, 
що функціонують і розвиваються за єдиними об'єктивним законам ринку.  За 
вузьким визначенням світове господарство - це система, яка включає тільки ті 
частини національних економік, які поставляють товари, послуги та економічні 
ресурси на зовнішній ринок.  Від понять «світова економіка» - «світове 
господарство» слід відрізняти поняття «міжнародна економіка», під якою 
мається на увазі не сама світова економіка в динаміці свого розвитку, а теорія 
економічного розвитку міждержавної економіки (тобто економікс). Світова 
економіка як система поєднана рухом товарів, послуг, а також економічних 
ресурсів (факторів виробництва). На цій основі між країнами виникають 
міжнародні економічні відносини (МЕВ) - господарські відносини між 
резидентами (тобто постійно перебуваючими в даній країні юридичними та 
фізичними особами) та нерезидентами (тобто іноземними юридичними та 
фізичними особами).   
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