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     Розвиток  світової економіки у сучасних  умовах  характеризується 

посиленням  взаємодії  та  взаємозалежності  між країнами під 

впливом  глобальних економічних  процесів.  На  сьогодні  жодна  

країна  не  в  змозі  забезпечити  ефективний розвиток  національної 

економіки  без  зовнішнього  сектору.  Міжнародне  економічне 

співробітництво  країни  є  об'єктивною  основою  для  формування  та 

реалізації  національної  економічної  моделі. Системна 

трансформація  економіки  України  є  важливою  передумовою 

формування  ефективної  моделі  міжнародних  економічних  відносин 

країни  з  зовнішнім  світом.  Водночас  реформування  економіки 

України  не  можливе  без  удосконалення  системи  міжнародної 

економічно ї діяльності,  яка  є  і  складовою  національної  економіки,  і 

потужним  каталізатором  її 

подальшого  розвитку. 

Міжнародна  економічна 

діяльність  є  досить 

специфічним  предметом 

дослідження  та  вивчення,  що 

обумовлюється  своєрідним 

синтезом  макро- та 

мікроекономічних,  комерційних  

і  регулятивних  її  аспектів  в 

умовах  України.  Така 

багатоаспектність  обумовлена 

ієрархічністю  структури  світової  економіки,  яка  передбачає  різні  

рівні  взаємодії  суб'єктів  міжнародних  економічних  відносин  залежно 

від  масштабності,  компетенції  та  ступеня  інтернаціоналізації  їх 

господарської  діяльності.  У  контексті  реалізації  національних 

інтересів  міжнародна  економічна  діяльність  є  засобом  досягнення 

певних  підприємницьких  і  загальнодержавних  цілей  у  процесі  

взаємодії  з  закордонними  партнерами.  У  глобальному  масштабі  

міжнародна  економічна  діяльність  України  є  невід'ємним елементом  

системи  світової  економіки. 
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Міжнародна  економічна  діяльність  країни  є  важливою  сферою 

процесів  відтворення,  усього  суспільного  життя . Для України 

врегулювання  механізмів  співробітництва з іншими державами світу 

стає  важливою  умовою  побудови  ефективного  національного 

господарства, проведення структурної реформи. 

У підручнику розглядаються особливості міжнародної економічної 

діяльності України на сучасному етапі в комплексі різноманітних форм  

співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання та 

комерційної діяльності,  взаємин з іншими країнами, їх угрупуваннями 

та міжнародними економічними організаціями. 

Для студентів і сдухачів вищих навчальних закладів економічного 

профілю, підприємців та службовців, які здійснюють міжнародні 

комерційні операції та їх урегулювання, а також усіх тих, хто цікавиться 

проблемами міжнародної економічної діяльності України. 
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    У посібнику розкриваються структура, стан, основні тенденції та 

особливості розвитку міжнародних економічних відносин, механізм і 

специфіка їх реалізації. Книга устаткована графіками, таблицями, 

рисунками, схемами, необхідними статистичними даними, які мають 

змогу більш наочно розкрити динаміку міжнародних економічних 

відносин.  У кінці кожного розділу наводяться  контрольні питання  для 

перевірки знань студентів. За змістом книга відповідає програмі 

навчальної  дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник 

отримав високу оцінку фахівців і студентів. 

   Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, аспірантів, викладачів ,усіх, кого цікавлять 

питання міжнародних економічних відносин.  
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     У   підручнику  розглядаються  особливості  сучасних  міжнародних 

економічних  відносин  в  умовах  глобалізації.  Акцентується  увага   

на проблемах  міжнародних  інтеграційних  процесів  як  фактора 

прискорення економічного  розвитку  країни,  міжнародного  бізнесу, 

торгівлі, руху капіталу, міжнародної міграції робочої сили, розвитку 

міжнародних  валютно - фінансових  відносин. 

     Розглянуто  характеристики  феномену  глобалізаці ї та  показано 

вплив  процесів  глобалізації  на  економічні,  соціальні  та  екологічні 

сфери  життя  суспільства. 

     Для  студентів  економічних  спеціальностей  вищих  навчальних 

закладів,  аспірантів,  викладачів,  усіх,  хто  цікавиться  проблемами 

розвитку  міжнародних  економічних  відносин. 
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    В навчальному посібнику розглянуті засади та форми розвитку 

міжнародних економічних відносин, еволюційні періоди їх формування, 

валютно – фінансові та інституціональні  засади розвитку міжнародних 

економічних відносин в умовах глобалізації та міжнародної економічної 

інтеграції.     

   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а 

також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку 

міжнародних економічних відносин. 
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    У  навчальному  посібнику  досліджені  питання  глобалізації 

виробництва в умовах сучасних міжнародних економічних  відносин. 

Проведений  аналіз міжнародного  поділу  праці  й  економічних  

відносин  між  розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. 

Визначені  напрямки  трансформації , поняття  конкуренція  в  сучасно 

му світі. Досліджені  фактори, що визначають  міграцію  робочої  сили, 

а також  прин ципи розвитку науково - технічного  співробітництва.            

Розглянуті  критерії  виділення  світових  проблем і стан проблем на 

поточний момент. Проведений глибокий аналіз стану платіжного 

балансу України. 

    Рекомендовано Міністерством освіти і науки Ук раїни як навчальний 

посібник для студентів економічних спеціальностей вищих на вчальних 

закладів  України. Книга  також  розрахована  на викладачів, 

аспірантів, фахівців,  які вивчають  міжнародні  економічні  відносини. 
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    Запропонований  навчальний посібник  підготовлений  згідно  з 

програмою  нормативної  дисципліни  « Міжнародні економічні 

відносини » для бакалаврів  економічних  спеціальностей,  містить  в 

собі  програму  дисципліни,  навчально-економічний  план,  лекційний 

матеріал, тлумачний  словник  термінів,  перелік  питань  для 

самостійного   вивчення  та  тестові  завдання  для  поточного  і 

підсумкового  контролю  знань  студентів,  теми  рефератів,  перелік 

рекомендованої  літератури.  

   У  посібнику  розглянуто  передумови, зміст, структуру, специфіку і 

тенденції  розвитку  міжнародних економічних  відносин.  Основна  

увага  приділяється  аналізу суті міжнародних  економічних  відносин , 

міжнародній  торгівлі, міжнародному  руху  факторів  виробництва,  

економічній  інтеграції. 
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     У підручнику застосовано нетрадиційний підхід до систематизації 

матеріалу стосовно міжнародних економічних відносин. Крім загально 

застосовуваних визначень окремих міжнародних явищ і процесів, 

автори пропонують своєрідні власні визначення. Найбільша увага 

приділяється розкриттю основних форм МЕВ та їхніх видів. 

    Для викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів економічних 

навчальних закладів або факультетів. 
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     Посібник  підготовлено  як курс лекцій.  Розглянуто передумови, 

зміст, структуру, специфіку, і тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин. Увагу приділено аналізу сутності міжнародних 

економічних відносин,  міжнародній торгівлі, міжнародного руху 

факторів виробництва, питанням економічної інтеграції, та проблемам 

формування і функціонування спеціальних економічних території  та 

єврорегіонів. 

    Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. 
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У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки – 
міжнародної торгівлі, торговельної політики, руху факторів 
виробництва, валютного курсу і валютної політики, платіжного 
балансу, економічної політики в умовах відкритої економіки, інтеграції 
та глобалізації – розглядаються на основі і в тісному взаємозв’язку з 
іншими складовими сучасної економічної теорії – мікро- та 
макроекономікою, що дозволяє скористатися опанованим аналітичним 
інструментарієм та забезпечити наступність фундаментальної 
загальноекономічної підготовки фахівців з економіки і підприємництва. 

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується графічними 
моделями, схематичними таблицями, прикладами, а також 
статистичними і фактичними даними, що характеризують тенденції 
сучасного розвитку міжнародної економіки, роль і місце у ній окремих 
країн світу або їх об’єднань. Особлива увага приділяється висвітленню 
участі України у світогосподарських зв’язках. Всі розділи навчального 
посібника завершуються контрольними завданнями, які включають 
запитання, тести різних рівнів, задачі, графоаналітичні вправи, а також 
відповіді та розв’язки до них. 

 Для студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних 
закладів. 
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