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Розглянуто особливості формування та розвитку національної економіки
України. Приділено значну увагу закономірностям і особливостям розвитку
світової економіки. Місце України в системі світового господарства визначено
на основі аналізу напрямів і обсягів наявних зовнішньоекономічних зв’язків.
Запропонований підручник відповідає програмі дисципліни “Економіка та
зовнішньоекономічні зв’язки України”, що викладається для всіх
спеціальностей факультету міжнародних відносин у вищих закладах освіти
України (“міжнародні економічні відносини”, “міжнародні відносини”,
“міжнародний бізнес”, “міжнародне право”, “міжнародний туризм”,
“країнознавство”). Підручник не має аналогів в Україні, оскільки в ньому
подано не лише сучасну характеристику української національної економіки, а й
визначено її місце у світовому господарстві, висвітлено вплив процесів
глобалізації, міжнародної економічної інтеграції, геополітичного положення на
її формування і розвиток.
Для студентів та викладачів вищих закладів освіти, фахівців органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться
проблемами розвитку національної економіки України, її інтеграції у світове
господарство.
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The economy and foreign economic relations of Ukraine / S. M. Pysarenko,
L. A. Ukraynets. — Kyiv : Znannya, 2015. — 398 p.
The features of the formation and development of the national economy of
Ukraine are studied; the current characteristics are presented with defining the
problems and methods for their solution. The authors have paid much attention
to the principles and features of the global economy, the processes of
globalization and international economic integration. Ukraine’s place in the
world economy was defined on the basis of the analysis of the direction and
scope of existing foreign economic relations. The prospects of their further
development were formed with due regard to the structure of Ukrainian
national economy, and to the important means to improve it.
The proposed textbook corresponds the discipline “Economy and foreign
economic relations of Ukraine”, which is taught to all specialties of the Faculty
of International Relations in the higher educational institutions of Ukraine
(International Economic Relations, International Relations, International
Business, International Law, International Tourism, Regional Geography). It is
unique because it holds not merely modern characteristics of the national
economy of our country, but also its place in the global economy; it determines
the influence of globalization, international economic integration, the
geopolitical position on Ukrainian economy formation and development.
The book is designed for students and academics, experts of the executive
authorities and local governments, as well as for persons interested in the
development of national economy and Ukraine’s integration into the world
economy.

