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ПЕРЕДМОВА 
 

Основою теорії та практики функціонування міжнародних 
економічних відносин є фундаментальна економічна теорія (Economics), 
мікроекономіка (Microeconomics) та макроекономіка (Macroeconomics). 
Для порозуміння економічних процесів в нагоді стане й економічна 
історія та історія економічної думки, економічна теорія на міжнародному 
рівні. Цей навчальний посібник далі містить такі розділи: основи 
міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин, основи 
менеджменту міжнародних відносин, електронна комерція, 
зовнішньоекономічна діяльність. Більш поширені версії цих навчальних 
курсів видано окремими навчальними посібниками. 

Розділ 1. Історія економіки та економічної думки: авторський 
колектив: Двінських В. М.  –  т.1;  проф.  Лісовицький В. М.  –  т. 2,   3;   
проф. Архієреєв С. І. – т. 4; доц. Абрамов Ф. В. – т. 5; доц. Дяченко Т. 
А. – т. 6,8; доц. Попаденець О. В. – т. 7; доц. Рябова Т. В. – т. 9. 

Розділ 2. Економічна теорія: авторський колектив : проф. Архієреєв 
С. І. – т. 1; доц. Єгорова Ю. В. – т. 2; проф. Шкодіна І. В. – т. 3; доц. 
Попадинець О. В. – т. 4; доц. Чорна Т. І. – т. 5; доц. Решетняк Н. Б. – т. 6; 
доц. Яцина В. В. – т. 7; Двінських В. М. – т. 8; доц. Губанова Н. Н. – т. 9; 
доц. Рябова Т. В. – т. 10; доц. Дяченко Т. А. – т. 11; доц. Максименко Я. 
А. – т. 12; доц. Тимченко І. Є., доц. Решетняк Є. В. – т. 13. 

Розділ 3. Макроекономіка: авторський колектив: проф. Архієреєв 
С. І., доц. Решетняк Н. Б. – т. 1; доц. Чорна Т. І. – т. 2, 3; проф. Шкодіна 
І. В. – т. 4, 13; Тимченко І. Є., Решетняк О. В. – т. 5; доц. Климова С. О.  
–  т. 6;  доц. Дяченко Т. А. – т. 7; доц. Волоснікова Н. М. – т. 8; доц. 
Яцина В. В. – т. 9; доц. Митрофанова А. С. – т.10,11; доц. Губанова Н. Н. 
– т.12; доц. Максименко Я. А. – т. 14. 

Розділ 4. Мікроекономіка: авторський колектив: проф. Архієреєв С. 
І. – т. 8; доц. Абрамов Ф. В. – т. 9,10; доц. Волоснікова Н. М. – т. 11; доц. 
Дяченко Т. А. – т. 2; доц. Климова С. О. – т. 7; доц. Максименко Я. А., 
доц. Решетило В. П. – т. 8, 12, 13; доц. Решетняк Н. Б. – т. 4, 5; доц. 
Сідельнікова В. К. – т. 14; доц. Сідельнікова І. В. – т. 1, 3; доц. Яцина В. 
В. – т. 6. 

Розділ 5. Основи міжнародної економіки і міжнародних 
економічних відносин: авторський колектив: проф. Архієреєв С. І., доц. 
Волоснікова Н. М. – т. 1, 2, 3; доц. Климова С. О. – т. 4, 5. 

Розділ 6. Основи менеджменту міжнародних відносин: авторський 
колектив: проф. Посохов І.М., асп. Жадан Ю.В., асп. Чепіжко О.В., асп. 
Падалка П.А., асп. Кабиш А.Ю. Розділ 7. Електронна комерція: 
авторський колектив: проф. Дюжев В.Г., доц. Сусліков С.В. Розділ 8. 
Зовнішньоекономічна діяльність: авторський колектив: доц. Новік І.О. 
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