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Вступ

Вступ
Сучасний розвиток світового господарства супроводжується поглибленням та розширенням системи міжнародних економічних відносин
як особливої сфери людської діяльності, що базується на поділі праці,
міжнародній спеціалізації і кооперуванні виробництва. Міжнародні
економічні відносини проявляються у зовнішній торгівлі, науково-технічних, виробничих, інвестиційних, валютно-фінансових, кредитних,
інформаційно-комунікативних та інших зв’язках.
Глобалізація міжнародних економічних відносин виступає об’єктивним процесом, який виражає сукупність умов розвитку сучасного
світового співтовариства через науково-технологічний та економічний
прогрес. Водночас, глобалізація – багаторівневе явище, де співпрацюють і взаємодіють усі суб’єкти МЕВ. Структуроутворювальну основу
глобалізації світогосподарських зв’язків формують окремі підприємства, фірми, приватні підприємці, які їх реалізують у різноманітних
формах міжнародної економічної діяльності.
Розвиток і інтенсифікація економічних відносин між країнами
підсилюють взаємозалежність і вразливість національних економік в
умовах наростаючої глобалізації, що супроводжується дерегуляцією
національних господарств, подальшою лібералізацією їх зовнішньоекономічної діяльності, відкритістю ринків, а також розширенням і
диверсифікацією діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) і
банків (ТНБ).
Вивчення перспектив та функціональної ролі міжнародних економічних відносин створює можливість для засвоєння і розуміння механізму реалізації системи світогосподарських зв’язків суб’єктів міжнародної економіки усіх рівнів. При цьому наочне пізнання сутнісних рис
і характерних ознак міжнародних економічних відносин уможливить
ефективніше сприйняти структуру та особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в тих чи інших формах.
Пропонований наочний навчальний посібник підготовлено згідно
з програмою курсу «Міжнародні економічні відносини для ОС „Бакалавр”» спеціальності «Менеджмент та адміністрування», та має певну
структуру, яка зазначена у змісті.
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