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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Міжнародна економіка» належить до 

нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів 

спеціальностей 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і 

кредит», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030507 – «Маркетинг».  

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх 

країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації. У світі 

нараховується понад 250 самостійних країн, котрі пов’язані 

найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що вимагає співставлення 

або узгодження їх дій, прийняття спільних рішень. При цьому виникають 

досить складні проблеми, які можуть бути розв’язані тільки спільними 

зусиллями більшості світової спільноти. Ці проблеми обговорюються, 

вивчаються та розв’язуються певною мірою в ООН та її підрозділах, 

регіональні питання – у межах сучасних інтеграційних об’єднань, економіка 

окремих країн – державними і громадськими установами, науково-дослідними 

організаціями. 

А для цього необхідні спеціальні знання у сфері міжнародної економіки 

та міжнародних економічних відносин.  

Метою навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у 

майбутніх фахівців-економістів системи теоретичних знань, умінь і практичних 

навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів і механізмів реалізації 

міжнародних економічних відносин.  

Предметом навчальної дисципліни є принципи функціонування системи 

національних економік різних країн (світове господарство) та їх 

взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі міжнародного 

поділу праці, інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації (система 

міжнародних економічних відносин). 

Об’єктивна необхідність вимагає поступової, неухильної інтеграції 
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економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових 

інтеграційних процесів. Тому набуті майбутніми економістами знання 

теоретичних основ та особливостей міжнародних економічних відносин 

сприятимуть формуванню стійких і надійних зовнішньоекономічних зв’язків 

нашої держави з усіма країнами світу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– базові категорії та поняття міжнародної економіки; 

– основні положення теорій міжнародної економіки, на які спирається 

сучасна економічна наука та господарська практика; 

– основні форми міжнародних економічних відносин; 

– механізми й інструменти державного та міждержавного регулювання 

міжнародної економіки; 

– основні показники, що характеризують участь країни у міжнародній 

економічній діяльності; 

– базові характеристики міжнародної економічної інтеграції та 

глобалізації; 

– основні проблеми вітчизняної зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах міжнародної інтеграції та світової глобалізації; 

уміти: 

– застосовувати набуті теоретичні знання, емпіричний та статистичний 

аналіз для самостійного аналізу світогосподарських процесів і реальної 

економічної політики у відкритій економіці; 

– аналізувати витрати і вигоди участі країни у різних формах 

міжнародних економічних відносин. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Міжнародна економічна система та міжнародна економічна 

діяльність  

Мета: знати сутність і структуру міжнародної економіки, проблеми 

функціонування, закони та закономірності розвитку світового господарства, 

форми міжнародних економічних відносин; уміти аналізувати стан і 

перспективи розвитку світового господарства, уміти визначати найбільш 

ефективні форми міжнародної взаємодії, аналізувати вплив чинників 

міжнародного економічного середовища на економічні процеси та місце 

України у світовій економіці. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність 

елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у 

процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, 

характеристики, закономірності функціонування цієї системи. 

Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна 

поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни (країни великої сімки, 

Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку), 

середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною 

економікою. 

Ядром сучасних МЕВ виступає міжнародна економічна діяльність 

економічних суб’єктів, насамперед, підприємств. Діяльність останніх 

спрямована на отримання певних економічних результатів, передусім 

прибутку. 

Міжнародна економічна система – сукупність елементів світової 

економіки з властивими їм характеристиками, у процесі взаємодії яких 
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виникають загальні властивості та якості, закони та закономірності 

функціонування цієї системи. 

Міжнародна економічна діяльність (МЕД) – діяльність економічних 

суб’єктів, у першу чергу підприємств, у міжнародній сфері, на міжнародному 

ринку. Виділяють такі види МЕД: експорт/імпорт товарів і послуг; 

ліцензування, франчайзинг; господарська діяльність за кордоном; інвестування 

за кордоном. 

Теми рефератів 

1. Сутність і структура міжнародної економіки. 

2. Передумови формування та розвитку світового господарства. 

3. Міжнародні економічні відносини: поняття й основні форми. 

4. Закони та закономірності, тенденції й особливості розвитку 

міжнародної економіки. 

5. Середовище міжнародної економічної діяльності. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Використовуючи свої знання з історії світової економки, 

наведіть приклади прогресивно-поступального, циклічного, хвилеподібного 

розвитку окремих країн світу у ХХ ст. 

Завдання 2. Проілюструйте на прикладі конкретних країн стійкий, 

нестійкий, «доганяючий» і «випереджаючий» типи економічного зростання та 

розвитку, поясніть відмінність між ними та наслідки для національної 

економіки. 

Завдання 3. Галузева структура світового господарства постійно зазнає 

певних змін. Вони пов’язані як з досягненнями науково-технічного прогресу, 

так і з розвитком економік окремих країн світу. Чи можуть вони, на Вашу 

думку, призвести до повної відмови окремих країн світу від певних видів 

економічної діяльності? 

Завдання 4. На початку ХХ ст. відкритою вважалась економіка, рівень 

експортних та імпортних операцій якої перевищував 10 % від ВВП країни. У 
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сучасному світі рівень залежності країн світу від зовнішньоекономічних 

зв’язків значно зріс. Обсяги зовнішньоекономічних операцій багатьох країн 

світу наближаються та навіть перевищують обсяг річного ВВП. Чим зумовлено 

таку ситуацію? Назвіть і прокоментуйте чинники глобалізації світового 

господарства на початку нового тисячоліття. 

Завдання 5. У міжнародній економіці застосовується широкий спектр 

класифікацій країн світу. Яким чином, використовуючи відомі Вам класифікації, 

Ви могли б охарактеризувати місце та роль України у світовому господарстві? 

Завдання 6. За розмірами території та кількістю населення Україну 

найбільшою мірою можна порівняти з Францією. Водночас існують суттєві 

відмінності в рівні розвитку економіки обох країн. Назвіть та охарактеризуйте 

вплив чинників міжнародного економічного середовища на формування 

спільних і специфічних рис економіки обох країн. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте соціально-економічні і політичні процеси, які 

привели до формування світового господарства. 

2. Розкрийте сутність і структуру міжнародної економіки. 

3. Охарактеризуйте основні форми міжнародних економічних відносин. 

4. Назвіть основні ознаки сучасних класифікацій країн світу. 

5. Охарактеризуйте етапи розвитку світового господарства. 

6. Дія яких законів і закономірностей визначає розвиток світового 

господарства? 

7. Назвіть характерні риси й особливості, основні тенденції розвитку 

сучасного світового господарства. Розкрийте актуальні проблеми його 

функціонування. 

8. Назвіть та охарактеризуйте складові середовища міжнародної 

економічної діяльності. 

9. Охарактеризуйте місце України у сучасній світовій економіці. 

Література: [1–22; 24, с. 334–469; 25, с. 148–189; 27, с. 36–72; 29, с. 204–

243; 31, с. 481–498; 32, с. 38–53]. 
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Практичне заняття № 2–3 

Тема. Світовий ринок товарів і послуг 

Мета: знати сутність і значення міжнародної торгівлі, її основні напрями, 

форми та методи, показники; знати кон’юнктуру світового ринку товарів і 

послуг; вміти аналізувати стан і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі 

України. 

Короткі теоретичні відомості 

Світовий ринок можна розглядати як сукупність національних ринків 

окремих країн, що пов'язані між собою міжнародними економічними 

відносинами. До складу світового товарного ринку входять: ринок споживчих 

товарів, ринок засобів виробництва та ринок послуг. 

Світовий ринок споживчих товарів за товарно-галузевою структурою 

об'єднує ринки продовольчих та непродовольчих товарів, ринок житла, ринок 

споруд невиробничого призначення. 

Світовий ринок засобів виробництва складається з ринків споруд 

виробничого призначення, засобів праці, сировини, корисних копалин, 

матеріалів, енергії й інших видів продукції виробничого призначення. 

Світовий ринок послуг охоплює ринки лізингових, транспортних, 

інжинірингових, страхових, туристичних, рекламних та інших послуг, а також 

ринок ліцензій і ноу-хау. 

Світовий ринок є сферою міжнародного обміну і тому має зворотний 

вплив на виробництво: показує йому що, скільки та для кого треба 

продукувати. З цього боку світовий ринок є первинним щодо виробника і є 

центральною категорією міжнародної економіки. 

Теми рефератів 

1. Поняття та характерні риси міжнародної торгівлі. 

2. Форми та методи міжнародної торгівлі. 

3. Основні показники міжнародної торгівлі. 

4. Світовий ринок товарів і послуг. 

5. Передумови й особливості участі України в міжнародній торгівлі. 



 
10 

Завдання до теми 

Завдання 1. За даними про зовнішню торгівлю України у 2006-2009 рр. 

(табл. 1.1) розрахуйте для кожного року такі показники: 

– зовнішньо-торговельне сальдо України; 

– зовнішньо-торговельний оборот України; 

– експортна квота України; 

– імпортна квота України; 

– зовнішньо-торговельна квота (індекс товарності) України; 

– абсолютні та відносні показники динаміки експорту, імпорту, 

зовнішньо-торговельного обороту і валютного курсу. 

Таблиця 1.1 – Показники зовнішньої торгівлі України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

За результатами розрахунків зробіть висновок про ступінь участі України 

у міжнародному поділу праці. 

Завдання 2. Використовуючи дані табл. 1.2, визначите для кожної країни: 

– обсяги експорту й імпорту товарів і послуг; 

– зовнішньо-торговельне сальдо й оборот; 

– індекс товарності; 

– абсолютні та відносні показники динаміки експорту, імпорту та 

зовнішньо-торговельного обороту. 

 

Показник 
Значення за роками 

2006 2007 2008 2009 

1. Експорт товарів, 

млн дол США 
38949+100*i 49840+100*j 67717+100*i 40394+100*j 

2. Імпорт товарів, 

млн дол США 
44143+100*j 60412+100*i 83808+100*j 45049+100*i 

3. Валовий внутрішній 

продукт, млн грн 
544153+100*i 720731+100*i 948056+100*j 914720+100*j 

4. Середній курс гривні, 

грн/дол США 
5,0500 + j/10 5,0500 + j/10 5,2672 + i/10 7,7912 + i/10 
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Таблиця 1.2 – Показники зовнішньої торгівлі країн світу у 2007–2008 рр. 
 

Країна 

Показник 

Експортна квота, % 
Імпортна квота, 

% 

Валовий внутрішній 

продукт, млн дол 

США 

2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. 

Австралія 20,63 20,66 21,85 22,56 820974 1015220 

Бразилія 13,68 14,34 12,14 14,17 1333270 1575150 

Великобританія 26,42 28,90 29,80 31,95 2803460 2674060 

Єгипет 30,25 33,15 34,83 38,77 130473 162283 

Індія 21,16 22,67 24,72 28,02 1176890 1159170 

Китай 39,68 36,55 30,59 28,49 3382260 4327000 

Люксембург 179,93 179,27 147,51 150,73 49835 53704 

Малайзія 116,74 110,17 94,49 89,91 186721 221773 

Мексика 28,31 28,27 29,93 30,47 1022820 1088130 

Німеччина 46,94 47,24 39,88 41,04 3316130 3649490 

Російська 

Федерація 
30,33 30,82 21,71 21,98 1294930 1679480 

САР Гонконг 207,97 212,46 197,15 201,63 207069 215355 

Сінгапур 230,17 234,34 198,49 215,27 166950 181948 

США 11,29 12,10 17,06 17,25 13741600 14093300 

Туркменістан 100,78 80,54 51,73 50,77 9474 15327 

Франція 26,51 26,44 28,38 28,91 2593130 2856560 

Японія 16,11 17,61 14,86 15,94 4380510 4910840 
 

Згрупуйте країни за рівнем активності у міжнародній торгівлі. До якої з 

груп належатиме Україна (за даними завдання № 1)? 

Завдання 3. За даними про географічну структуру зовнішньої торгівлі 

товарами України у 2000–2009 рр. (табл. 1.3) розрахуйте для кожного року такі 

показники: 

– зовнішньо-торговельне сальдо України за основними групами країн 

світу; 

– питому вагу основних груп країн світу в українському експорті й 

імпорті. 

За результатами розрахунків зробіть висновок, з якими групами країн 

світу Україна має позитивне сальдо торгового балансу, та на які групи країн 

припадають найбільші частки українського експорту й імпорту. 
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Таблиця 1.3 – Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 

України, млн дол США 

Найменування груп країн 
Значення за роками 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Експорт товарів 

Усього: 14572,5 34228,4 38368 49296,1 66967,3 39695,7 

Країни СНД 4459,7 10531,1 12351,1 18087 23166,3 13472,9 

Європа 4680,2 10881,4 12625,5 14773,8 19732,8 10264,5 

Азія 3475,7 8576,9 8446,2 10881,6 15887 12131,7 

Африка 731,5 2393,9 2373,7 2792 3902,4 2627,8 

Америка 1217,5 1831,2 2550,9 2686,3 4144 1124,2 

Австралія і Океанія 7 13,7 17,9 15,7 64 21,6 

Інші країни 0,9 0,2 2,7 59,7 70,8 53 
 

Імпорт товарів 

Усього: 13956 36136,3 45038,6 60618 85535,3 45433,1 

Країни СНД 8029,6 16988,3 20112,3 25469,3 33377,8 19692,6 

Європа 4311,5 12666,4 16804,2 23048,9 30477 16233,8 

Азія 842,3 4685,5 6143,7 9042,2 15497,7 6538,6 

Африка 136,4 426,2 413 673,1 1559,1 617,6 

Америка 581,4 1265,5 1465,3 2255,4 4190,6 2197,9 

Австралія і Океанія 54,7 103,9 99,5 128,4 431,7 149,4 

Інші країни 0,1 0,5 0,6 0,7 1,4 3,2 

 

Завдання 4. За даними про товарну структуру зовнішньої торгівлі 

України у 2008–2010 рр. (табл. 1.4) розрахуйте для кожного року такі показники: 

– зовнішньо-торговельне сальдо України за основними товарними 

групами; 

– питому вагу основних товарних груп в українському експорті й 

імпорті. 

За результатами розрахунків зробіть висновок, за якими товарними групами 

Україна має позитивне сальдо торгового балансу та які товарні групи 

переважають в українському експорті й імпорті. 
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Таблиця 1.4 – Товарна структура зовнішньої торгівлі України, млн дол 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте значення міжнародної торгівлі у процесі 

формування та розвитку світового господарства та її місце у системі сучасних 

міжнародних економічних відносин. 

2. Поясність причини міжнародної торгівлі. 

3. Назвіть характерні риси й особливості міжнародної торгівлі. 

4. Охарактеризуйте форми та методи міжнародної торгівлі. 

5. За якими показниками характеризують зовнішню торгівлю? 

6. Надайте характеристику змін у світових товарних потоках у другій 

 

Найменування груп товарів 
Значення за роками 

2008 2009 
2010 
(І кв.) 

 Експорт товарів 

Усього: 6771
7 

40394 10449 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 1083
1 

9515 2150 

Мінеральні продукти 6263 3471 1173 

Продукція хімічної та пов’язаних 

з нею галузей промисловості 
6826 3508 919 

Деревина та вироби з неї 1676 1477 365 

Промислові вироби 1618 1143 276 

Чорні й кольорові метали та вироби з них 2763
3 

12817 3490 

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади 1090
6 

6888 1774 

Різне 1964 1575 302 
 Імпорт товарів 

Усього: 8380
8 

45049 11749 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 6457 4936 1308 

Мінеральні продукти 2293
6 

14798 4263 

Продукція хімічної та пов’язаних 

з нею галузей промисловості 
1198

2 

8277 2005 

Деревина та вироби з неї 2381 1655 419 

Промислові вироби 3907 2339 536 

Чорні й кольорові метали та вироби з них 6390 2677 729 

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади 2664
8 

9072 2239 

Різне 3107 1295 250 
 



 
14 

половині XX ст. та розкрийте їх чинники. 

7. Охарактеризуйте сучасні тенденції у міжнародному торговому обміні та 

розкрийте їх чинники. 

8. Розкрийте особливості світового ринку послуг. 

9. Розкрийте структуру експорту й імпорту України.  

10. Охарактеризуйте стан і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі 

України. 

Література: [2, с. 42–63; 3, с. 21–39; 4, с. 55–83; 5, с. 261-284; 7–20; 22, с. 

43–51; 26, с. 309–346; 30, с. 115–135; 31, с. 199–231; 32, с. 45–69]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Теорії міжнародної торгівлі 

Мета: знати сутність та еволюцію теоретичних концепцій міжнародної 

торгівлі; уміти застосовувати на практиці знання про класичні й альтернативні 

теорії міжнародної торгівлі. 

Короткі теоретичні відомості 

Меркантилізм — економічне вчення періоду становлення капіталізму у 

XV‒XVII ст. Його прихильники обстоювали повну експлуатацію природних 

ресурсів, сприяння експорту й обмеження імпорту. Меркантилізм на практиці 

означав, що міжнародна торгівля контролювалася компаніями, які мали 

урядову підтримку, запроваджувалися високі тарифи та починалися 

торговельні війни (наприклад, англо-нідерландські). 

Пізніше прихильники фритрейдерства (вільної торгівлі) довели 

помилковість поглядів меркантилістів. Основні принципи фритрейдерства — 

вимога вільної торгівлі та конкуренції, невтручання держави в економічне 

життя країни та скасування протекційного мита. 

Згідно з теорією абсолютних переваг (її автор — шотландський економіст 

А. Сміт), країні доцільно імпортувати ті товари, затрати на виробництво яких у 

цій країні більші, ніж у зарубіжних країнах. Відповідно слід експортувати ті 
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товари, затрати на виробництво яких нижчі, ніж у зарубіжних країнах.  

Теорія відносних переваг англійського економіста Д. Рікардо стверджує, 

що у міжнародній торгівлі доцільно брати участь усім країнам. Згідно з цією 

теорією країні вигідно імпортувати той товар, відносні затрати на виробництво 

якого у ній перевищують затрати на експортований товар.  

Теорію чинників виробництва розробили на початку 30-х років XX ст. 

шведські економісти Е. Хекшер і Б. Олін. Об'єктом аналізу були праця та 

капітал. Якщо обсяг певних чинників виробництва у країні більший, то вони 

дешевші. І навпаки, чинники дорожчі, якщо їх обсяг менший.  

З теорії випливає, що країні слід експортувати ті товари, які забезпечені 

дешевшими чинниками, а імпортувати товари, що є результатом дорожчих для 

неї чинників. 

Природу міжнародної торгівлі досліджували також американський 

економіст російського походження В. Леонтьєв («парадокс Леонтьєва»), 

американський економіст М. Портер (теорія конкурентних переваг) та ін. 

Розглянуті теорії є класичними. У рамках науки про міжнародну 

економіку розробляються і так звані альтернативні теорії та концепції 

міжнародної торгівлі.  

Серед новітніх теорій міжнародної торгівлі можна вирізнити три групи: 

– теорії, які розвивають положення класичних теорій, поширюючи їх на 

більшу кількість товарів, країн і чинників виробництва; 

– теорії, які вивчають ті аспекти міжнародної торгівлі, що залишилися 

поза увагою класичних теорій; 

– теорії, які повністю відкидають класичні теорії, оголошуючи їх 

застарілими.  

Теми рефератів 

1. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 

2. Сучасні теорії міжнародної торгівлі. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. Припустимо, країни А і Б виробляють тільки два товари – Х і 

Z, рівень витрат на їхнє виробництво характеризується даними, наведеними у 

табл. 1.5, а граничні витрати заміщення залишаються незмінними за будь-яких 

обсягів виробництва. Визначте: 

– яка з країн має абсолютну перевагу у виробництві товару Х, а яка – у 

виробництві товару Z? 

– яка з країн має порівняльну перевагу у виробництві  товару Х, а яка – 

у виробництві товару Z? 

– які товари будуть експортувати й імпортувати країни А і Б  в умовах 

вільної торгівлі? 

– у яких межах має встановитися співвідношення світових цін на товар 

Х і товар Z в умовах вільної торгівлі між країнами А і Б? 

Таблиця 1.5 – Витрати країн А і Б на випуск одиниці товару Х і Z 

 Товар Х Товар Z 

Країна А 120 + i + j 90 + i + j 

Країна Б 150 + i + j 130 + i + j 
 

Завдання 2. Припустимо, що відомі такі факти про забезпеченість країн 

А і Б факторами виробництва: у країні А (200 + i·10) млн працівників і (100 + 

j*10) млн га землі, а у країні Б – (300 + і*10) млн працівників і (400 + j*10) млн 

га землі. При цьому, одиниця товару Х вимагає для виробництва (50 + i) год. 

праці і (15 + j) га землі, а одиниця товару Z – (5 + i) год. праці і (30 + j) га землі. 

Світові ціни товарів Х і Z становлять відповідно (90 + i) і (40 + j) дол США. 

Визначте: 

– потенційні напрями торгових потоків між країнами А і Б, базуючись 

на положеннях теореми Хекшера-Оліна; 

– максимальну кількість товарів X і Z, яку можуть виготовляти обидві 

країни з урахуванням їх економічно вигідної спеціалізації; 

– умови торгівлі для ситуації, якщо країни створять зону вільної 



 
17 

торгівлі (співвідношення, у якому можуть обмінюватись товари X і Z один на 

інший). 

Методичні вказівки до виконання завдання 

Згідно з теорією абсолютних переваг, країни експортують ті товари, у 

виробництві яких мають абсолютну перевагу, й імпортують ті, у виробництві 

яких абсолютну перевагу мають їх торгові партнери. 

Країна має абсолютну перевагу, якщо є такий товар, на виробництво 

одиниці якого вона витрачає менше одиниць ресурсів, ніж інші країни. Так, за 

цим підходом випадок абсолютної переваги країни А у виробництві товарів Х і 

Z визначатиметься залежностями: 

ВХА ВХБ  і
ВZА  ВZБ ,    (1.1) 

Країна має абсолютну перевагу, якщо є такий товар, якого на одиницю 

витрат вона може виробляти більше, ніж інші країни. 

Згідно з теорією порівняльних переваг, якщо країни спеціалізуються на 

виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими 

витратами порівняно з іншими країнами (тобто, альтернативна ціна яких 

нижче), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи 

є виробництво в одній з них абсолютно ефективнішим, ніж в іншій. 

Альтернативні (відносні) ціни виробництва одиниці товарів Х і Z країною 

А визначаються у такий спосіб: 

,.1

K
K

В
B

XA

ZA

ZA

XA

ХАодЦ   ,.1

K
K

В
B

ZA

XA

XA

ZA

ZАодЦ         (1.2) 

Альтернативні (відносні) ціни виробництва одиниці товарів Х і Z країною 

Б визначаються у такий спосіб: 

,.1

K
K

В
B

XБ

ZБ

ZБ

XБ

ХБодЦ   ,.1

K
K

В
B

ZБ

XБ

XБ

ZБ

ZБодЦ             (1.3) 

Так, за цим підходом випадок порівняльної переваги країни А у 

виробництві товарів Х і Z визначатиметься залежностями: 
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Ц1од . ХА Ц1од . ХБі Ц1од . ZА Ц1од . ZБ .   (1.4) 

Згідно з теорією Хекшера-Оліна, країни будуть прагнути експортувати 

товари, що вимагають для свого виробництва значних витрат факторів, якими 

вони володіють у відносному надлишку, та невеликих витрат дефіцитних для 

них факторів, в обмін на товари, які вироблені у зворотній пропорції.  

Іншими словами, країни експортують продукти інтенсивного 

використання надлишкових факторів виробництва й імпортують продукти 

інтенсивного використання дефіцитних для них факторів. 

Відносну забезпеченість країни факторами виробництва (відносний 

надлишок або дефіцит факторів) визначають за допомогою показника 

факторонасиченості. Відносні витрати факторів виробництва на створення 

певного виду товарів (інтенсивність використання факторів) визначають за 

допомогою показника фактороінтенсивності. 

Товар уважається фактороінтенсивним щодо того чи іншого фактору 

виробництва (працемістким, землемістким або капіталомістким), якщо частка 

витрат на відповідний фактор у його вартості  є вищою, ніж у вартості іншого 

продукту. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте еволюцію теоретичних концепцій міжнародної 

торгівлі. 

2. У чому полягають сутність, особливості й обмеженість 

меркантилістського погляду на міжнародну торгівлю? 

3. Розкрийте сутність і відмінності теорій абсолютних і порівняльних 

переваг. У чому полягає їх обмеженість? 

4. Розкрийте сутність і значення теорії Хекшера-Оліна. 

5. У чому полягає парадокс Леонтьєва? Як він був вирішений? 

6. Назвіть та охарактеризуйте основні сучасні теорії міжнародної 

торгівлі. Розкрийте основні причини їх появи. 

Література: [2, с. 72–83; 3, с. 41–69; 4, с. 103–125; 5, с. 261-284; 7-20; 22, 

с. 56‒68; 26, с. 514‒527; 30, с. 166‒182; 31, с. 489‒496]. 
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Практичне заняття № 5-6 

Тема. Ціноутворення та розподіл у міжнародній торгівлі 

Мета: знати механізм ціноутворення на світовому ринку та механізм 

розподілу доходів від міжнародної торгівлі; уміти визначати виграш різних 

категорій населення країн – торгових партнерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час аналізу ціноутворення на світовому ринку враховується 

пропозиція та динаміка попиту. Якщо криві попиту об'єднати з кривими 

пропозиції, то можна продемонструвати вплив міжнародної торгівлі на 

виробництво, споживання та ціни.  

Світова ціна ‒ це грошове вираження інтернаціональної вартості товарів і 

послуг, що реалізуються на зовнішньому ринку. Ключовою особливістю 

міжнародної ціни на відміну від внутрішньої є множинність, коли на один і той 

же товар можуть встановлюватися різні ціни. 

Класифікація світових цін: 

1. За напрямом товарних потоків: експортна, імпортна ціна. 

2. За умовами розрахунків: ціна комерційних угод, ціна клірингових 

розрахунків, ціна програм допомоги, трансфертна ціна. 

3. За повнотою врахування витрат: ціна нетто, ціна споживання. 

4. За мірою фіксації: контрактна, тверда, рухома, змінна, ціна з 

наступною фіксацією, ціна, яка публікується. 

Теми рефератів 

1. Ціноутворення на світовому ринку. 

2. Виграш і розподіл доходів від міжнародної торгівлі. 

3. Міжнародна торгівля й економічне зростання. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Припустимо, що країни А і Б виробляють і споживають 

товар X незалежно одна від одної. Крива попиту на товар Х у країні А 

визначається рівнянням DА = (400 + i·10) – (5 + i)·Р, а крива пропозиції – SА = 
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(300 + j·10) + (5 + j)·Р. Крива попиту на товар Х у країні Б визначається 

рівнянням DБ = (500 + i·10) – (5 + i)·Р, а крива пропозиції – SБ = (100 + j·10) + 

(5 + j)·Р.  

Завдання: 

– визначте математично та графічно внутрішню ціну рівноваги в кожній 

із країн; 

– припустимо, що країни починають торгувати товаром X, причому 

витрати на транспортування дорівнюють нулю. Визначте, яка країна буде 

експортувати товар X, а яка – імпортувати; 

– визначте математично вид функції та побудуйте криві попиту та 

пропозиції на світовому ринку; 

– визначте математично та графічно світову ціну рівноваги на товар Х 

та обсяг торгівлі ним на світовому ринку; 

– розрахуйте вплив міжнародної торгівлі на добробут споживачів, 

виробників, а також країн А і Б у цілому. 

Методичні вказівки до виконання завдання 

Припустимо, що країни А і Б незалежно одна від одної виробляють і 

споживають один і той самий товар. На горизонтальній осі показано обсяги 

виробництва цього товару Q, на вертикальній осі – його внутрішню ціну

Р відповідно в країнах А і Б. і пропозиція товару в країні А складають DA і 

SA , а в країні Б – DБ іSБ (рис. 1.1). 

Внутрішня ринкова рівновага в країні досягається в точці перетину 

кривих попиту та пропозиції, тобто в точці, де попит на товар дорівнює його 

пропозиції. Припустимо, що за відсутності зовнішньої торгівлі характеристики 

попиту та пропозиції такі, що ринкова рівновага в країні А досягається в точці 

ЕA, де ціна товару складає РA (рівновжна ціна в країні А), а в країні Б – у точці 

ЕБ , де ціна товару– РБ (рівноважна ціна в країні Б). 
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Рисунок 1.1 – Торгова рівновага на світовому ринку 

 

Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів – 

експорту й імпорту. При цьому напрями міжнародних торгових потоків (експорт 

або імпорт) визначаються співвідношенням внутрішніх рівноважних цін на товар, 

що є предметом потенційної міжнародної торгівлі.  

Так, країною-експортером виступатиме країна, у якій внутрішня 

рівноважна ціна на товар є меншою, а країною-імпортером – країна, у якій 

рівноважна ціна на товар є більшою. 

Рівноважна ціна РA у країні А означає, що в країні ЕA попит на товар 

дорівнює пропозиції, й у країни немає товару для експорту. Цим визначається 

точка ( PA) на кривій пропозиції на світовому ринку, що відповідає мінімальній 

ціні, після досягнення якої експорту з країни А не буде.  

Іншими словами, країні А вигідно розширювати виробництво товару й 

експортувати його, якщо світова ціна буде вище внутрішньої рівноважної ціни 

(PW >PA).  

 

d 
ЕБ 

a 

ЕБ1 b 

 
с ЕБ2 

e 

SБ 

   

DБ 

 

21 



22 
 

Чим вище буде світова ціна товару, а отже, в умовах вільної торгівлі і 

внутрішня ринкова ціна, тим більше виробники в країні будуть розширювати 

його виробництво (пропозицію), але водночас вітчизняні споживачі будуть 

скорочувати попит на товар, та його надлишок буде спрямовуватись на 

світовий ринок як експорт. Отже, розміри пропозиції на світовому ринку ( SW ) 

будуть визначатися різницею між пропозицією і попитом на внутрішньому 

ринку країни-експортера, яка виникає за зростання ціни на товар: 

SW   Sexp  Dexp
 ,    (1.5) 

де Sexp  рівняння кривої пропозиції у країні-експортері; Dexp  рівняння 

кривої попиту у країні-експортері. 

Рівноважна ціна PБ у країні Б означає, що в точці ЕБ попит дорівнює 

пропозиції, і країні не потрібно імпортного товару, оскільки їй вистачає товару 

власного виробництва. Цим визначається точка (PБ) на кривій попиту на 

світовому ринку, що відповідає максимальній ціні, після досягнення якої імпорт 

товару до країни Б припинитися.  

Іншими словами, країні Б буде вигідно купувати імпортний товар, якщо 

світова ціна на нього буде нижче внутрішньої рівноважної ціни (PW  < PБ). Чим 

нижче буде світова ціна товару, а отже, в умовах вільної торгівлі і внутрішня 

ринкова ціна, тим більше споживачі у країні Б будуть збільшувати попит, але 

водночас вітчизняні виробники будуть скорочувати обсяг виробництва 

(пропозиції) товару, та його нестача покриватиметься за рахунок імпорту. 

Отже, величина попиту на товар на світовому ринку (DW) буде 

визначатися різницею між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку 

країни-імпортера, яка виникає за падіння ціни на товар: 

DW   Dimp  Simp ,     (1.6) 

де Dimp 
 рівняння кривої попиту у країні-імпортері; Simp  рівняння кривої 

пропозиції у країні-імпортері. 
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D 

   

Графічно поняття експорту й імпорту виглядає таким чином: різниця 

(ЕА2 ЕА1) – це експорт з країни А, а різниця (ЕБ 2  ЕБ1) – імпорт до країни 

Б. Оскільки розглядаються лише дві країни, то експорт кількісно дорівнює 

імпорту, і на рис. 1.1 вони співпадуть на відрізку PW EW, визначивши нову 

ринкову рівновагу, що досягається в точці EW за нового рівня світової ціни   

PW  – рівноважної ціни на товар на світовому ринку (математично: SW = DW ). 

Виграш від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів 

До встановлення зовнішньоторговельних відносин у кожній країні 

споживачі, купуючи товар за ринковою (внутрішньою рівноважною) ціною, 

одержують так званий умовний виграш (або «надлишок споживача»), який 

дорівнює різниці між максимальною сумою, яку споживачі згодні заплатити за 

товар, і сумою, яку вони фактично платять, виходячи зі сформованої ринкової 

ціни. Таким чином, виграш споживачів може бути визначений як площа між 

кривою попиту і лінією ринкової ціни (рис. 1.2, а). 

 

 

 

 

P P 
 

 

а) б) 
 

Рисунок 1.2 – Умовні «надлишок споживача» і «надлишок виробника» 

 

За збільшення ринкової ціни (тобто ціни, за якою фактично відбувається 

торгівля), надлишок споживача зменшується і, як результат, споживачі несуть 

чисті втрати. За зменшення ринкової ціни ситуація протилежна – споживачі 

отримують чистий виграш. 

До встановлення зовнішньо-торговельних відносин у кожній країні 

виробники, продаючи товар за ринковою (внутрішньою рівноважною) ціною, 

одержують так званий умовний виграш (або «надлишок виробника»), який 

дорівнює різниці між виторгом від продажу товару за ринковою ціною та 

сумою, яку вони б виручили у разі продажу за мінімально можливою ціною. 
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Таким чином, виграш виробників може бути визначений як площа між кривою 

пропозиції та лінією ринкової ціни (рис. 1.2, б). 

За збільшення ринкової ціни, надлишок виробника збільшується і, як 

результат, виробники отримують чистий виграш. За зменшення ринкової ціни 

ситуація протилежна – виробники несуть чисті втрати.  

До встановлення зовнішньо-торговельних відносин умовний виграш для 

споживачів країни А дорівнював області (g + h + k), для споживачів країни Б – 

області ( d) (див. рис. 1.1). 

Після встановлення зовнішньо-торговельних відносин країна А стає 

експортером товару, і ціна на її внутрішньому ринку  підвищується з PA до PW, 

що призводить до скорочення попиту на товар і зменшення його закупівель. 

Споживчий надлишок у країні А тепер дорівнює тільки області (k).  

Отже, споживачі країни-експортера як чистий ефект від зовнішньої 

торгівлі несуть чисті втрати у розмірі області ( g +h . 

Зворотна картина спостерігається у країні Б як країні-імпортері: внутрішня 

ціна знижується з PБ  до PW , що призводить до зростання попиту на товар і 

збільшення його закупівель. Умовний виграш споживачів тепер становить 

область ( a+ b+c+d ). Отже, споживачі країни-імпортера як чистий ефект від 

зовнішньої торгівлі отримують чистий виграш у розмірі області ( a+ b+ c ). 

Щодо виробників товару країни Б, то вони через меншу 

конкурентноздатність свого виробництва поступаються позиціями на 

внутрішньому ринку іноземним конкурентам і скорочують виробництво. Після 

зниження ціни з PБ  до PW   їх умовний виграш складає лише область (е). 

Отже, виробники країни-імпортера як чистий ефект від зовнішньої 

торгівлі несуть чисті втрати у розмірі області ( а ). 

Якщо в країні А як країні-експортері чистий виграш виробників дорівнює 

області (ghi), а споживачі, навпаки, несуть чисті втрати у розмірі області 

(gh), то сукупний чистий ефект для добробуту країни-експортера від 

зовнішньої торгівлі становитиме: (ghi)–(gh ) = ( i) – чистий виграш. 
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Якщо в країні Б як країні-імпортері чистий виграш споживачів дорівнює 

області (abс), а чисті втрати виробників у галузях, що конкурують з 

імпортом, утворюють область ( а ), то сукупний чистий ефект для добробуту 

країни-імпортера від зовнішньої торгівлі становитиме: (abc)–(а)=(bc). 

Таким чином, розвиток міжнародної торгівлі дає виграш обом країнам – 

торговим партнерам. Утім, якщо чистий приріст добробуту країни-експортера 

виникає як результат перевищення чистим виграшем виробників 

експортоорієнтованої продукції чистих втрат споживачів, то у країні-імпортері, 

навпаки, чистий приріст добробуту забезпечується за рахунок перевищення 

чистим виграшем споживачів чистих втрат виробників продукції, що конкурує 

з імпортом. 

Контрольні питання 

1. Як визначаються напрями торговельних потоків у взаємній торгівлі 

двох країн? 

2. Як визначаються обсяги попиту та пропозиції товару на світовому 

ринку? 

3. Розкрийте механізм ціноутворення на світовому ринку. 

4. Поясніть економічний зміст умовного виграшу споживача та 

виробника. 

5. Розкрийте механізм розподілу доходів та охарактеризуйте чисті ефекти 

від зовнішньої торгівлі для споживачів, виробників, а також країни-експортера і 

країни-імпортера у цілому. 

Література: [2, с. 95–113; 3, с. 61–87; 4, с. 109–132; 5, с. 369-396; 7-17; 19-

22; 26, с. 505–569; 31, с. 305‒342]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Міжнародна торгова політика 

Мета: знати типи зовнішньо-торговельної політики держав та їх 

економічні наслідки; знати тарифні та нетарифні методи регулювання 
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міжнародної торгівлі та їх вплив на добробут різних категорій населення; уміти 

оцінювати стан і перспективи розвитку міжнародної торгової політики України. 

Короткі теоретичні відомості 

Регулювання міжнародної торгівлі припускає цілеспрямований вплив 

держави на торговельні відносини з іншими країнами. До основних цілей 

зовнішньоторговельної політики належать: зміна обсягу експорту й імпорту; 

зміна структури зовнішньої торгівлі; забезпечення країни необхідними 

ресурсами; зміна співвідношення експортних та імпортних цін. 

Розрізняють три основних підходи до регулювання міжнародної торгівлі: 

1) система односторонніх заходів, за якої інструменти державного 

регулювання використовуються урядом країни в односторонньому порядку без 

узгодження з торговим партнером; 

2) укладання двосторонніх угод, у яких узгоджуються заходи торгової 

політики між торговими партнерами; 

3) укладання багатосторонніх угод. 

Основною рисою державного регулювання міжнародної торгівлі є 

можливість застосування у взаємодії двох різних типів зовнішньоторговельної 

політики: лібералізації (політики вільної торгівлі) та протекціонізму. 

Під свободою торгівлі розуміється державна політика мінімального 

державного втручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних 

ринкових сил попиту та пропозиції, а під протекціонізмом  політика захисту 

внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних 

і нетарифних інструментів торгової політики. 

Ці два типи торгової політики характеризують міру втручання держави в 

міжнародну торгівлю. 

Отже, головною проблемою торговельної політики є вибір між свободою 

торгівлі та протекціонізмом з метою забезпечення економічного зростання та 

добробуту нації. 

Теми рефератів 

1. Поняття та види зовнішньоторговельної політики. 
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2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

3. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

4. Економічні наслідки регулювання міжнародних торговельних відносин. 

5. Членство України у Всесвітній торговельній організації: переваги та 

недоліки. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Припустимо, що країна-експортер товару Х (за умовами 

завдання № 1 з попереднього практичного заняття) ввела адвалерний митний 

експортний тариф у розмірі (20 + i/2) % від вартості експортованого товару. 

Розрахуйте вплив введення митного експортного тарифу на добробут 

споживачів, виробників, дохідну частину державного бюджету та добробут 

країни-експортера товару X у цілому. 

Завдання 2. Припустимо, що країна-імпортер товару Х (за умовами 

завдання № 1 з попереднього практичного заняття) ввела специфічний митний 

імпортний тариф у розмірі (2 + (i + j)/10) дол США за кожну одиницю 

імпортованого  товару. 

Розрахуйте вплив введення митного імпортного тарифу на добробут 

споживачів, виробників, дохідну частину державного бюджету та добробут 

країни-імпортера товару X у цілому. 

Завдання 3. Визначите, чи буде відбуватись торгівля товаром X між 

країнами А і Б у разі запровадження кожною з них відповідної митної політики 

(за умовами завдань № 1 – № 2). 

Методичні вказівки до виконання завдання 

Нехай Dexp – крива внутрішнього попиту на товар у країні-експортері; 

Sexp – крива внутрішньої пропозиції у країні-експортері (рис. 1.3, а). 

Припустимо, що світова ціна на товар РW є вищою за внутрішню рівноважну 

ціну Рexp, тоді країні буде вигідно експортувати цей товар. 
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а)  країна-експортер б) країна-імпортер  

Рисунок 1.3 – Наслідки введення експортного (а) та імпортного (б) тарифу 

У загальному випадку, якщо в країні існує режим вільної торгівлі, то ціна 

на товар на її внутрішньому ринку (тобто ринкова ціна, за якою відбувається 

торгівля) не буде відрізнятися від світової ціни.  

При цьому за світової ціни національні виробники можуть забезпечити 

пропозицію товару у розмірі (Qexp2), тоді як внутрішній попит на нього за такої 

ціни становитиме лише товару (надлишок пропозиції) у розмірі (Qexp2) з країни 

Qexp1. Зайва кількість (Qexp1) експортується для зниження внутрішньої 

(ринкової) ціни на товар порівняно зі світовою ціною уряд країни-експортера 

може вводити митний тариф на експорт (Тexp). Оскільки йдеться про малу 

країну, факт введення нею експортного тарифу не впливає на рівень світових 

цін, що залишається колишнім. Це значить, що умови торгівлі країни не 

змінюються, експорт товару стає менш прибутковим, тому виробники 

повертають частину товару на внутрішній ринок, у результаті чого внутрішня 

ціна на нього знижується на величину тарифу. 

Внутрішня (ринкова) ціна після введення адвалерного тарифу на експорт 

визначається за формулою: 

)1(

'

A

W

W
T

P
P


 ,         (1.7) 

де TА – ставка адвалерного мита, долі  од. 
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Вітчизняні споживачі як чистий ефект матимуть чистий виграш, який 

відповідає області (a + b), оскільки ціна, за якою вони купують товар, 

знижується. Вітчизняні виробники експортного товару, які сплачують податок 

на експорт, як чистий ефект матимуть чисті втрати: область (a + b + c + d + е). 

Держава через експортне мито перерозподіляє на свою користь (до 

держбюджету) від виробників-експортерів область (d) – чистий виграш, який 

дорівнює добутку обсягу експорту на розмір мита. 

Разом з тим, сукупний чистий виграш споживачів і держбюджету – 

область (a + b + d) – виявляється меншим, ніж чистий програш виробників – 

область (a + b + c + d + е). Отже, у цілому введення митного тарифу на експорт 

призводить до чистих втрат добробуту країни-експортера, тобто чистим 

ефектом є чистий програш, який становить область (с + е). 

Нехай Dimp – крива попиту на товар у країні-імпортері; Simp – крива 

внутрішньої пропозиції у країні-імпортері (рис. 1.3, б). Припустимо, що світова 

ціна на товар PW є нижчою за внутрішню рівноважну ціну Рimp, тоді країні буде 

вигідно імпортувати цей товар. 

У загальному випадку, якщо в країні існує режим вільної торгівлі, то ціна 

на товар на її внутрішньому ринку (тобто ринкова ціна, за якою відбувається 

торгівля) не буде відрізнятися від світової ціни. 

При цьому за світової ціни національні виробники можуть забезпечити 

пропозицію товару тільки у розмірі Qimp1, тоді як величина попиту виявляється 

значно більшою і складає Qimp2. Різниця між попитом і пропозицією (дефіцит 

пропозиції) покривається імпортом товару, обсяг якого в цьому випадку 

дорівнює (Qimp2  Qimp1). 

Для захисту національних виробників від іноземної  конкуренції уряд 

країни-імпортера може вводити митний тариф на імпорт (Тimp). Оскільки 

йдеться про малу країну, факт введення нею імпортного мита не впливає на 

рівень світових цін, що залишається колишнім. Це значить, що умови торгівлі 

країни не змінюються, а зростає лише внутрішня ціна імпортного товару на 
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розмір мита, за що «розплачується» споживач. У цих умовах споживачі, що 

раніше купували імпортний товар, несуть втрати, тому що за незмінного рівня 

доходів змушені купувати цього товару менше та платити за нього дорожче. 

Імпорт скорочується, й, оскільки частина попиту на товар залишається 

незадоволеною, споживачі виявляють підвищений попит на вітчизняну 

продукцію. 

Однак введення тарифу призводить до зростання ціни (на величину Тimp) 

на внутрішньому ринку не тільки імпортного товару. Адже саме низький рівень 

світової ціни робив вітчизняних виробників недостатньо конкурентоздатними, і 

вони були зацікавлені у введенні тарифу для того, щоб ціна на імпортний товар 

стала вище, а їхня власна продукція – більш конкурентноздатною. Таким 

чином, поряд з подорожчанням імпортного товару відбувається зростання цін і 

на товар вітчизняного виробництва. Через якийсь час рівноважна (з 

урахуванням імпорту) ціна на внутрішньому ринку встановлюється на новому, 

більш високому рівні. 

Внутрішня (ринкова) ціна після введення специфічного тарифу на імпорт 

визначається за формулою: 

P W PW  TС,     (1.8) 

де TС  розмір специфічного мита, дол. США за 1 одиницю імпортованого 

товару. 

Зростання внутрішньої (ринкової) ціни з PW до PW стимулює зростання 

вітчизняного виробництва (пропозиції) товару з Qimp1, але водночас 

внутрішнє споживання скорочується з Qimp1 до Qimp2 до Qimp2. Відповідно, 

скорочується й обсяг імпорту до країни – до величини (Qimp 2 Qimp1). Як 

результат введення імпортного тарифу виникнуть такі чисті ефекти для різних 

категорій населення країни. 

Вітчизняні споживачі як чистий ефект матимуть чистий програш (втрати), 

який відповідає області (a + b + c + d), оскільки вони будуть змушені платити 
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дорожче за весь товар (вітчизняний і імпортний) а отже, споживати його менше. 

Вітчизняні виробники товару, що конкурує з імпортом, як чистий ефект 

матимуть чистий виграш, який відповідає області (a), оскільки з одного боку, 

вони можуть розширити продаж, тому що імпортні товари стають дорожче, і 

споживачі виявляють більший попит на вітчизняну продукцію, а з іншого боку, 

подорожчання імпортних товарів дозволяє вітчизняним виробникам також 

підвищити ціни й одержати додатковий виграш 

Держава через імпортне мито перерозподіляє на свою користь (до 

державного бюджету) від споживачів область (с), яка дорівнює добутку обсягу 

імпорту на розмір мита. 

Разом з тим, сукупний чистий виграш виробників і держбюджету – 

область (а + с) – виявляється меншим, ніж чистий програш споживачів – 

область (a + b + c + d). Отже, у цілому введення митного тарифу на імпорт 

призводить до чистих втрат добробуту країни-імпортера, тобто чистим ефектом 

є чистий програш, який становить область (b + d). 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте типи зовнішньоторговельної політики. 

2. Надайте загальну характеристику тарифних і нетарифних методів 

регулювання міжнародної торгівлі. Перерахуйте основні інструменти торгової 

політики. 

3. Розкрийте тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

4. Укажіть наслідки регулювання торгівлі тарифними методами. 

5. Охарактеризуйте нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

6. Що таке демпінг і яка його роль у міжнародній торгівлі? 

7. Охарактеризуйте діяльність ВТО (ГАТТ). 

8. Охарактеризуйте зовнішньоторговельну політику України та визначте 

її стратегічні напрямки. 

Література: [1, с. 102–139; 3, с. 131–149; 4, с. 133–151; 5, с. 261-284; 7-10; 

12-20; 22, с. 78‒99; 27, с. 59‒83; 30, с. 302‒359]. 
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Практичне заняття № 8‒9 

Тема. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція 

Мета: знати теоретичні засади функціонування міжнародного ринку 

праці; уміти аналізувати його сучасний стан, соціально-економічні наслідки 

міграційних процесів; уміти застосовувати на практиці методи й інструменти 

регулювання міжнародної трудової міграції. 

Короткі теоретичні відомості 

Світовий (міжнародний) ринок праці ‒ це система відносин, що виникають 

між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових 

ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Ці 

відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по 

країнах світу та відмінностями в її відтворенні на національному рівні. Поряд з 

міжнародним ринком товарів, послуг і капіталів значних масштабів набуває тепер 

і міжнародний ринок робочої сили, який являє собою не просто суму 

національних ринків, а систему, що базується на їх взаємозв'язках і 

взаємодоповненнях. 

У структурі міжнародного ринку праці вирізняються два сегменти. Перший 

сегмент охоплює робочу силу, яка характеризується відносно постійною 

зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим рівнем кваліфікації та 

зарплати, а також доволі чіткою ієрархією кваліфікації. Це загалом 

привілейований прошарок працівників з розвинутих країн, а також країн із 

середнім рівнем розвитку (Сінгапур, Тайвань, Гонконг). Слід згадати й інший, 

щоправда нечисленний, прошарок зайнятих у різних міжнародних організаціях 

(ООН, спеціалізованих органах ООН, Міжнародному валютному фонді, ВТО, 

ЮНЕСКО та ін.). Наймання працівників у такі організації відбувається на суто 

міжнародній основі і, як правило, з урахуванням лише професійної придатності. 

Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з огляду на зростання 

міжнародних зв'язків і загострення глобальних проблем. 

Другий сегмент міжнародного ринку праці ‒ робоча сила, яка походить з 

районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку.  
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Серед цих працівників треба вирізнити специфічний загін так званої 

нелегальної робочої сили, чималі потоки якої спрямовуються в індустріальні 

країни, зокрема США. До цієї категорії працівників можна приєднати також 

«екологічних біженців», котрі через катастрофічні природні умови (наприклад, 

посуха) змушені покидати місця постійного проживання, шукати роботу в інших 

країнах і регіонах. 

Теми рефератів 

1. Поняття міжнародної міграції робочої сили, її види та форми. 

2. Причини, етапи розвитку, масштаби й основні тенденції сучасних 

міграційних процесів. 

3. Соціально-економічні наслідки міграційних процесів. 

4. Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, 

головні регіони та центри її міжнародного тяжіння й експорту. 

5. Державне та міжнародне регулювання трудової міграції. 

6. Проблеми трудової міграції та ринку робочої сили в Україні. 

Завдання до теми 

Завдання 1. За даними табл. 1.6 розрахуйте показники, що 

характеризують стан ринку праці країн світу – частку економічно активного 

населення, рівні зайнятості та безробіття, а також проаналізуйте тенденції їх 

динаміки.  

Завдання 2. Україна виробляє цукор, використовуючи два чинники 

виробництва – землю та працю. Спираючись на дані про залежність, яка 

виражає скорочення граничного продукту праці кожного робітника, вираженого 

у доларах США, зі зростанням їхньої кількості (табл. 1.7), визначте: 

– від чого залежить реальна заробітна плата робітників? 

– якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде 

їхня сукупна заробітна плата? 

– якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з Китаю, 

як зміняться його доходи? 
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Завдання 3. Яким чином такі заходи уряду ЄС вплинуть на динаміку та 

якісні характеристики міжнародної міграції: 

– надання економічної допомоги країнам, що розвиваються; 

– обмеження можливостей виїзду для корінного населення; 

– проведення заходів щодо забезпечення національної й географічної 

диверсифікованості потоків мігрантів; 

– здійснення програм надання грантів на навчання у ВНЗ ЄС студентів 

із країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою; 

– стимулювання реімміграції робочої сили; 

– обмеження можливостей в’їзду? 

 

Таблиця 1.6 – Показники ринку праці країн світу, тис. чол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Країна 

Показник 

Чисельність населення 

у віці понад 15 років 

Чисельність 

робочої сили 

Чисельність 

безробітних 

2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. 

Австралія 16994 17321 11080 11310 488 475 

Бразилія 139231 141365 97879 99945 9103 7896 

Великобританія 50232 50641 31144 31499 1651 1764 

Єгипет 53909 55054 25768 26316 2319 2289 

Іспанія 38309 38850 22142 22766 1838 2573 

Італія 50953 51348 24814 25212 1514 1689 

Канада 27358 27727 18357 18660 1101 1138 

Китай 1041999 1052684 771079 776881 30843 32629 

Македонія 1654 1665 902 904 315 306 

Мексика 74103 75454 45647 46706 1552 1868 

Німеччина 70842 70861 42222 42375 3631 3178 

Норвегія 3799 3855 2557 2637 64 69 

Польща 32202 32326 17389 17650 1669 1253 

Республіка Корея 39744 40161 24363 24418 780 781 

Російська Федерація 121205 121060 76117 76026 4643 4714 

США 239338 241912 156527 158211 7200 9176 

Таїланд 52074 52589 38118 38495 457 539 

Туреччина 52813 53784 24981 25763 2473 2422 

Україна 39959 39809 23096 23089 1478 1478 

Франція 50544 50819 28406 28611 2244 2117 

Японія 110454 110540 66935 66877 2610 2675 
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Таблиця 6.2 – Залежність граничного продукту праці від кількості 

працівників 

Показник Значення 

Кількість робітників, чол. 1 2 3 4 5 6 

Граничний продукт, дол США 12 10 8 6 4 2 

 

Завдання 4. Оцініть наслідки міжнародної міграції робочої сили з точки 

зору громадян України як: 

– платників податків; 

– споживачів суспільних благ; 

– споживачів індивідуальних благ; 

– найманих працівників; 

– підприємців. 

Завдання 5. Оцініть наслідки міжнародної міграції робочої сили з точки 

зору громадян Німеччини як: 

– платників податків; 

– споживачів суспільних благ; 

– споживачів індивідуальних благ; 

– найманих працівників; 

– підприємців. 

Методичні вказівки до виконання завдання 

Частка економічно активного населення (LP) згідно методології 

Міжнародної організації праці визначається за формулою: 

LP 

LF
 100 %  

Е  U 
100 %,                    (1.9) 

P P 

Рівень зайнятості (РЕ) визначається за  формулою: 

РЕ   

Е
 100 %.                                    (1.10) 

P 
 

 

Рівень безробіття (PU) визначається за формулою: 
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PU   

U
 

100 %,                                      (1.11) LF 
 

де  LF – чисельність робочої сили, чол.; P – чисельність населення країни у 

віці понад 15 років, чол.; E – чисельність зайнятих, чол.; U – чисельність 

безробітних, чол. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте сутність, види, головні передумови та причини 

міжнародної міграції робочої сили. 

2. Розкрийте соціально-економічні та неекономічні наслідки 

міжнародної трудової міграції в країнах-експортерах і країнах, які приймають 

іноземну робочу силу. 

3. Назвіть методи, рівні, особливості й інститути регулювання 

міжнародних міграційних процесів. 

4. Охарактеризуйте основні потоки та центри міжнародної трудової 

міграції, розкрийте структуру, чинники й особливості сучасного світового ринку 

праці. 

5. Які кількісні та якісні характеристики світового ринку праці вам 

відомі? 

6. Визначте проблеми та наслідки міграційних процесів для України, 

охарактеризуйте її перспективи на світовому ринку праці та розкрийте основні 

аспекти української міграційної політики. 

Література: [1-22; 24, с. 382‒422; 26, с. 632‒665; 27, с. 133‒168; 29,           

с. 168‒189]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за            

5-бальною системою за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бали; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання 

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка», 

дорівнює 60. Із них: 

– 5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання                   

(9 практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 45 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Міжнародна економіка» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна рейтингова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з модулів 

«Міжнародна економіка» і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова оцінка 

не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється переведення 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 
Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно не зараховано 

35–59 

FX – незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
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