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Разделы выставки:

1. МЭО: основные формы

2. Мировая экономика и МЭО



1. МЭО: основные формы
Международные 

экономические отношения 
(МЭО) — экономические 
отношения между 
государствами, региональными 
группировками, 
транснациональными 
корпорациями и другими 
субъектами мирового хозяйства. 

Включают валютно-
финансовые, торговые, 
производственные, трудовые и 
другие отношения. Лидирующей 
формой международных 
экономических отношений 
являются валютно-финансовые 
отношения. 





У58
М43   Международные экономические отношения : учебник для студ.,обуч.        

по спец. "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет и аудит", "Финансы       
и кредит", "Налоги и налогообложение" / под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. – 512 с. – (Высшее образование).

В учебнике рассматриваются 
проблемы мирового хозяйства начала 
XXI в.: система международных 
экономических отношений и 
закономерности ее развития, 
современный мировой рынок, 
международная торговля товарами и 
услугами, международное движение 
факторов производства и др. Особое 
внимание уделяется теориям развития 
мирового хозяйства.

Для студентов экономических 
факультетов университетов и 
экономических вузов.



У58
М43     Международные экономические отношения / В.Е. Рыбалкин [и др.] ; 

под ред. В.Е. Рыбалкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. – 606 с. : ил.

Рассматриваются важнейшие 
теоретические и практические аспекты 
мировой экономики и международных 
экономических отношений – система 
разнообразных хозяйственных (научно-
технических, производственных, 
коммерческих и кредитно-денежных) 
связей национальных экономик разных 
стран, основанная на международном 
разделении труда. Назначение учебника –
помочь понять теоретические основы, 
принципы и особенности МЭО, усвоить их 
важнейшие механизмы и методы и тем 
самым способствовать подготовке 
компетентных специалистов, способных 
принимать ответственные и эффективные 
решения.

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических 
специальностей, а также практических 
работников.



У58
М43     Международные экономические отношения : учебник для студ. экон.  

спец. вузов / А.И. Евдокимов, А.К. Бондарев, М.С. Воронин. – М. : 
Проспект, 2003. – 548 с.

Настоящий учебник подготовлен 
коллективом кафедры международных 
экономических отношений СПбГУЭнФ в 
соответствии с новыми государственными 
стандартами к данной дисциплине. В отличие от 
ряда других учебников и учебных пособий 
проблемы участия России в МЭО рассмотрены не в 
отдельном разделе учебника, а проанализированы 
в общем контексте всех сложных проблем развития 
мирового хозяйства. 

Имеется отдельный раздел, 
посвященный анализу платежных балансов, 
которые являются синтетическими 
экономическими инструментами и обобщают всю 
совокупность международных экономических 
отношений. 

Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических 
работников. 



У58
Б90 Буглай, В. Б. 

Международные экономические отношения : учеб. пособие для студ. 
экон. спец. вузов / В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцев ; под ред. Н.Н. 
Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 
2003. – 256 с. : ил.

Написано в соответствии с 
требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности 
«Мировая экономика». Излагается теория 
внешней торговли, рассматриваются средства 
внешнеторгового регулирования, 
международная валютно-финансовая система, 
дан анализ современных явлений в 
международных экономических отношениях 
России и некоторых стран СНГ (1-е изд. - 1996 г.).

Для студентов экономических 
специальностей, слушателей системы бизнес-
образования, научных и практических 
работников.



У58
М43 Международные экономические отношения : учебник / Н.Н. Ливенцев, 

А.В. Аникин, Э.П. Бабин и др. – М. : РОССПЭН, 2001. – 512 с.

В учебнике изложены 
важнейшие теоретические и 
практические аспекты современных 
международных экономических 
отношений: особенности современной 
системы международного разделения 
труда, базисные характеристики 
трансграничного движения факторов
производства, процессы региональной 
экономической интеграции, 
международные валютно-кредитные 
отношения, характеристика 
многостороннего регулирования 
экономических отношений в рамках 
международных экономических 
организаций и соглашений.

Предназначен для студентов и 
преподавателей цикла экономических 
дисциплин.



У58
М43 Международные экономические отношения : учебник для вузов / И.П. 

Фаминский, Л.В. Сабельников, В.Ю. Пресняков ; под ред. И.П. 
Фаминского. – М.: Юристъ, 2001. – 848 с. – (Homo faber).

Учебник подготовлен в соответствии с 
программой курса МЭО на базе государственного 
образовательного стандарта. Состоит из пяти разделов, 
посвященных международной торговле товарами и 
услугами и ее регулированию; международному 
движению факторов производства; платежным 
балансам и МВКО; условиям международных расчетов, 
кредитованию, гарантированию и страхованию 
экспорта, валютоэкономным формам ВЭД; 
международной экономической интеграции. Учебник 
отличает как глубокая проработка теоретических 
проблем, так и анализ современного состояния МЭО, 
особенностей регулирования ВЭД в отдельных странах 
и в мире в целом, тенденций развития ВЭС России. 
Современный методический аппарат (дробность 
текста, приведенные в конце глав выводы, основные 
термины и вопросы для самопроверки) позволит 
студентам успешно освоить курс МЭО. 

Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика". Будет полезен 
аспирантам, преподавателям экономических вузов и 
факультетов



У58
К59 Козик, В. В.

Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / В.В. Козик, Л.А.                 
Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. –
470  с. : іл. + додатки. – (Вища освіта XXI століття).

У посібнику розкриваються структура, 
стан, основні тенденції та особливості розвитку 
міжнародних економічних відносин, механізм і 
специфіка їх реалізації. Книга устаткована 
графіками, таблицями, малюнками, схемами, 
необхідними статистичними даними, які дають 
змогу більш наочно розкрити динаміку 
міжнародних економічних відносин. У кінці 
кожного розділу наводяться контрольні запитання 
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.



У58
П27 Передрій, О. С. 

Міжнародні економічні відносини : навч. посібник для студ., аспірантів 
вищих навч. закладів / О.С. Передрій. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 
2008. – 264 с. : іл. – (Вища освіта XXI століття). 

Навчальний посібник 
підготовлений як курс лекцій. 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 та 
проблемам формування і функціонування 
спеціальних економічних територій та    
єврорегіонів.

Пропонується студентам вищих 
навчальних закладів.



У58
Ф53    Філіпенко, А. С. 

Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. екон. спец.  
вищих навч. закладів : історія / А.С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2006. – 392 с. : 
іл.

Розглядається історичний 
процес виникнення і розвитку 
міжнародної торгівлі, валютно-
фінансових відносин, міграції капіталу і 
робочої сили, іншіх форм 
світогосподарських зв'язків. Аналізуються 
міжцивілізаційні, трансконтинентальні 
торговельні контракти від доби неоліту 
до сучасності.

Для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів.



У58
Д36 Дергачев, В. А. 

Международные экономические отношения : учебник для студ. 
экон. спец. вузов / В.А. Дергачев.  – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 368 с. : ил.

Рассматриваются геополитические 
основы международных экономических 
связей, важнейшие теоретические и 
практические проблемы их трансформации, 
валютно-финансовые, торговые и 
производственные отношения. 
Анализируются проблемы глобализации и 
регионализации международных 
экономических отношений. Особое внимание 
уделяется современным формам мировой 
хозяйственной интеграции. Дополняет 
учебник словарь-справочник. 

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов, а 
также всех интересующихся сферой 
международных экономических отношений.



У58
Г67 Горбач, Л. М. 

Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. екон. спец.    
вищих навч. закладів / Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. – К. : Кондор,    
2005. – 264 с.

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 
глобалізації 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.



Мировая экономика и МЭО

Мировая экономика – это 
совокупность национальных хозяйств, 
находящихся в постоянной динамике, в 
развитии, обладающих растущими 
взаимосвязями и взаимовлиянием, в 
результате чего складывается более или 
менее целостная мировая экономическая 
система.

Во всей системе мировой 
экономики объединяющую роль играют 
международные экономические 
отношения. Мировая экономика относится 
к числу самых сложных глобальных 
систем, которые характеризуются 
многообразием составляющих элементов и 
сложной структурой.



В основе этой системы –
международное и ограниченное 
рамками отдельных государств 
национальное производство 
материальных и духовных благ, их 
распределение, обмен и 
потребление.

Мировая экономика 
одновременно является объектом 
изучения теории МЭО. Специфика 
мирового хозяйства и МЭО 
определяется тем, что 
взаимоотношения в социально-
экономическом обществе 
осуществляется через 
государственные границы и 
реализуется в виде МЭО.



У58
С37   Симионов, Ю. Ф. 

Мировая экономика и международные экономические отношения / 
Ю.Ф. Симионов, Б.П. Носко, А.А. Гильяно. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2003. – 384 с. – (Высший балл).

Предлагаемое издание представляет 
собой учебное пособие, в котором 
последовательно и полно излагаются основные 
вопросы курса "Мировая экономика и 
международные экономические отношения" в 
соответствии с Государственным образовательным 
стандартом.

Эта книга универсальна: изложенный в 
ней материал легко усваивается и запоминается, 
поможет студентам подготовиться к экзаменам в 
предельно короткий срок. 

Для студентов вузов, слушателей бизнес-
школ, всех интересующихся вопросами мировой 
экономики и международных экономических 
отношений.



У58
Г95   Гурова, И. П. 

Мировая экономика и международные экономические отношения : 
тесты, упражнения, проблемные ситуации : учеб. пособие для студ. экон. 
спец. / И.П. Гурова. – М. : Дело, 2003. – 175 с.

В учебном пособии 
рассматриваются все дидактические 
единицы, предусмотренные  
государственным образовательным 
стандартом РФ по дисциплине «Мировая 
экономика» и «Международные 
экономические отношения». Оно 
включает задания – упражнения, анализ 
практических ситуаций, а также 
разнообразные тесты. Особенность 
пособия заключается в том, что оно 
опирается на ресурсы информационной 
сети Интернет.

Для преподавателей, студентов 
и аспирантов экономических 
специальностей вузов.



У58
П88 Пузакова, Е. П. 

Мировая экономика и международные экономические отношения: 
экзаменационные ответы / Е.П. Пузакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2002. – 384 с. – (Сдаем экзамен).

В пособии, исходя из требований 
государственного образовательного стандарта вузов, 
рассматриваются программные вопросы по курсам 
"Мировая экономика", "Международные 
экономические отношения", основные понятия и 
современные тенденции развития мирового 
хозяйства и международных экономических 
отношений. Использование пособия максимально 
облегчит подготовку к экзамену и позволит получить 
высокий экзаменационный балл. 

Для студентов высших учебных 
заведений. 



У58
Л61   Липов, В. В. 

Міжнародна економіка : світова економіка та міжнародні економічні    
відносини : практикум : навч.-практ. посібник для студ. вищих навч.  
закладів / В.В. Липов. – К. : Професіонал, 2009. – 336 с. + додатки.

На засадах модульного підходу до 
викладання навчальних дисциплін систематизовано 
основні поняття міжнародної економіки, світової 
економіки, міжнародних економічних відносин, 
висвітлені методологічні основи дослідження сучасної 
світової економіки, показано природно-ресурсний 
потенціал світового господарства, його галузеву 
структуру, соціально-культурну складову міжнародного 
економічного середовища, розкрито основні форми 
міжнародних економічних відносин та 
охарактеризовано міжнародні ринки чинників 
виробництва. На прикладі провідних країн розкрито 
специфіку основних соціально-економічних моделей 
господарювання. Посібник доповнено списком 
додаткової літератури, глосарієм базисних термінів 
курсу. Наведено більше ста п'ятдесяти рисунків, діаграм 
і графіків, п'ятдесяти таблиць, п'ять карт. В третій частині 
наведено практичні завдання на допомогу самостійній 
роботі студентів, методичні матеріали для поточного, 
модульного та підсумкового контролю знань, глосарій.

Для студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів.



У58
Л61   Липов, В. В. 

Міжнародна економіка : світова економіка та міжнародні економічні 
відносини. Модуль II : Міжнародні ринки та форми міжнародної 
економічної взаємодії : навч.-практ. посібник для студ. вищих навч. 
закладів / В.В. Липов. – К. : Професіонал, 2008. – 368 с. : іл. + додатки.

На засадах модульного підходу до викладання 
навчальних дисциплін систематизовано основні поняття 
міжнародної економіки, світової економіки, міжнародних 
єкономічних відносин, висвітлені методологічні основи 
дослідження сучасної світової економіки. Наведено 
більше ста п’ятдесяти рисунків, діаграм і графіків, 
п’ятдесят таблиць, п’ять карт.

У другому модулі містяться теми, присвячені 
основним формам міжнародного економічного 
співробітництва та міжнародним ринкам товарів, послуг, 
кредиту, інвестицій, технологій, робочої сили, валюти, 
платіжному балансу, процесам глобалізації в сучасному 
світі. Наведено завдання для модульного контролю знань 
студентів. Посібник доповнено списком додаткової 
літератури, переліком періодичних видань з міжнародної 
економіки, практичними завданнями для самостійної 
роботи. Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.



У5
М58     Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : практикум /           

В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К. : Вікар, 2006. – 590 с. 

У посібнику на основі чіткої логічної 
схеми розглядаються найважливіші практичні 
питання функціонування міжнародної економіки 
та міжнародних економічних відносин з 
використанням CSM (case-study method - метод 
аналізу ситуації), матеріалів для цілеспрямованих 
дискусій, задач, підібраних до конкретної теми. 
Наведені тести, кросворди та інші форми контролю 
допоможуть студентам, спеціалістам-практикам 
самостійно оцінити набуті теоретичні знання. 
Розраховано на студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, 
фахівців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної 
економіки та міжнародних економічних відносин. 



У58
Н62   Нікітіна, М. Г. 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини : навч. 
посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів : просторові аспекти 
розвитку / М.Г. Нікітіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с.

У навчальному посібнику 
дається загальний огляд сучасного стану 
світового господарства; аналізуються 
тенденції, які визначають розвиток та 
еволюцію міжнародних економічних 
відносин. Розглядаються його просторові 
структури.

Для студентів економічних 
спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу. 



У58
А40 Акопова, Е. С. 

Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. 
пособие для студ. экон. спец. вузов / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. 
Гаврилко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 415 с. – (Учебники, 
учебные пособия).

В учебном пособии дается системное 
определение, этапы и закономерности развития мирового 
хозяйства. Рассматриваются глобальные проблемы 
мировой экономики, в первую очередь - экологические, 
продовольственные, демографические, а также 
международные экономические аспекты и их решения.
Проанализированы природно-ресурсный потенциал 
мирового хозяйства, типы воспроизводства населения, 
использование трудовых ресурсов. Дана характеристика 
отраслевой структуры мирового хозяйства, определена 
роль научно-технического прогресса в развитии 
современного мирового хозяйства. Охарактеризованы 
финансово-кредитная и мировая валютная системы. 
Рассмотрено значение транснациональных корпораций 
как одного из субъектов мирового хозяйства.

Учебное пособие предназначено для студентов 
всех экономических специальностей, а также для всех 
интересующихся проблемами мировой экономики и 
международных экономических отношений.
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