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Розглядаються концептуальні засади та практичні 

аспекти розвитку системи міжнародних валютно-
фінансових та кредитних відносин, що складаються між 
національними економіками країн світу, та механізми їх 
регулювання; стан і перспективи включення сучасної 
України в міжнародні економічні зв’язки. Використовуючи 
комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної 
економічної інтеграції та інтернаціоналізації виробництва, 
розкрито новітні тенденції розвитку міжнародних 
торговельно-економічних, інвестиційних, науково-

технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, можливості та 
ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної 
системи. 

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і всіх, кого цікавлять проблеми 
світогосподарського розвитку на сучасному етапі. 
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