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ВСТУП 

 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» (МЕВ) у студентів зі спеціальності 073 – «Менеджмент» є 

формування у майбутніх менеджерів системи знань, умінь і практичних 

навичок щодо теоретичних засад і методико-практичного інструментарію 

міжнародних економічних відносин. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

– знання сутності міжнародних економічних відносин, їх еволюції, 

чинників і рівнів розвитку; 

– засвоєння категоріального апарату, що застосовується для аналізу 

процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку; 

– знання форм міжнародних економічних відносин, особливостей 

розвитку інтеграційних процесів і діяльності міжнародних економічних 

організацій; 

– уміння аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних 

економічних відносин, визначати його проблеми та перспективи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– понятійний і категорійний апарат міжнародних економічних відносин; 

новітні підходи до оцінювання еволюційного характеру розвитку системи МЕВ; 

– чинники розвитку міжнародних економічних відносин; методичні 

підходи до оцінювання поточного стану та прогнозування тенденцій розвитку 

основних форм МЕВ; 

– особливості та принципи міжнародного та державного регулювання 

руху чинників виробництва і міжнародної торгівлі;  

уміти: 

– здійснювати оцінювання рівня впливу чинників розвитку міжнародних 

економічних відносин; 

– аналізувати механізми та форми співробітництва між країнами в 
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торговельній, науково-технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і кредитній 

сферах; 

– здійснювати оцінювання експортного потенціалу країни і 

обґрунтовувати заходи з підвищення його ефективності; 

– аналізувати та обґрунтовувати доцільність участі країни в 

інтеграційних процесах; 

– використовувати емпіричний і статистичний аналізи стану 

міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної 

діяльності на рівні окремих підприємств; 

– застосовувати методики проведення порівняльного аналізу щодо загроз 

і переваг для вітчизняних підприємств з виходом на різні сегменти 

міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків; 

володіти: 

– навичками роботи з оригінальними науковими публікаціями; 

– навичками пошуку і використання інформації, необхідної для 

здійснення аналізу розвитку системи МЕВ; 

– методами і прийомами аналізу міжнародного середовища. 

Основна мета контрольних завдань − конкретизація та розкриття 

визначених на лекціях положень, що стосуються основних етапів розвитку 

міжнародних економічних відносин. Обговорюючи проблемні завдання, 

студенти в форматі індивідуальної контрольної роботи самостійно вивчають 

різносторонні питання та роблять власні висновки під час їх опрацювання.  

Практична частина контрольної роботи передбачає проведення контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми, розв’язування 

та виконання контрольних завдань з їх обговоренням, перевіркою, 

оцінюванням. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (у тому числі скороченого 

терміну навчання), за час вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» повинні виконати контрольну роботу згідно з темами 

навчального плану. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю 

студента, підґрунтям для глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє 

активній підготовці до іспиту. 

Під час виконання контрольної роботи студент повинен не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

«0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», виконують 

роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент 

повинен показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти зміст теми. При цьому важливо не тільки детально 

проаналізувати питання вибраної теми, але й показати своє бачення 

поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи має сприяти більш 

глибокому та детальному вивченню навчальної дисципліни, сконцентрувати 

увагу на особливостях розкриття певних тем і понять. 
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Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 – інтервал 

– 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша 

сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для 

плану; розділи – згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний 

обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, розробленим 

викладачем. Під час захисту студент повинен показати знання положень, 

викладених у роботі.  

Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним вимогам: 

 правильно розкриває запропонований план; 

 виявляє знання джерел літератури за вибраною темою; 

 обов’язково містить джерела посилання, що запобігає плагіату; 

 містить достовірний матеріал; 

 відповідає правилам оформлення. 

 
 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
 

Тема 1 Предмет і завдання навчальної дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» 

План 

1. Теоретичні підходи до визначення сутності міжнародних економічних 

відносин. 

2. Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за 

суб’єктами діяльності. 

3. Форми міжнародних економічних відносин. 

4. Методи вивчення та дослідження міжнародних економічних відносин. 

5. Еволюція міжнародних економічних відносин. 

Література: [1, с. 25–38; 9, с. 36–41; 11, с. 13–36; 23, с. 15–30]. 
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Тема 2 Світове господарство та особливості його розвитку 

План 

1. Світове господарство як цілісна економічна система. 

2. Структура світового господарства. 

3. Рівень економічного розвитку країни та її участь у світовому 

господарстві. 

4. Протиріччя у світовому господарстві. 

Література: [3, с. 45–68; 7, с. 89–131; 10, с. 63–87; 23, с. 61–138]. 

 

Тема 3 Еволюційні періоди формування міжнародних економічних 

відносин 

План 

1. Формаційний і цивілізаційний підходи в економічній та історичній 

науці. 

2. Доколоніальний період розвитку МЕВ. 

3. Міжнародні економічні відносини епохи Середньовіччя. 

4. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. 

5. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних 

зв’язків. 

Література: [13, с. 35–78; 16, с. 69–108; 19, с. 42–69; 20, с. 32–86; 23, с. 30–

60]. 

 

Тема 4 Середовище міжнародних економічних відносин 

План 

1. Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості.  

2. Економічне середовище функціонування МЕВ, стан ринкових відносин 

країн і особливості їх розвитку. 

3. Політико-правове середовище. 

4. Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ. 

Література: [9, с. 36–41; 16, с. 109–145; 19, с. 70–119; 20, с. 32–86]. 



 9 

Тема 5 Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 

План 

1. Сутність і значення міжнародного поділу праці (МПП) в системі 

міжнародних економічних відносин. 

2. Чинники розвитку та поглиблення міжнародного поділу праці.  

3. Форми виявлення і реалізації міжнародного поділу праці.  

4. Проблеми і передумови участі України в МПП. 

Література: [9, с. 11–18; 11, с. 177–192; 16, с. 123–158; 23, с. 179–189]. 

 

Тема 6 Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин 

План 

1. Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин. 

2. Організаційні форми міжнародної торгівлі. 

3. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

4. Основні тенденції в міжнародній торговельній політиці. 

5. Регулювання міжнародних торговельних відносин. 

6. Україна в міжнародній торгівлі. 

Література: [9, с. 41–155; 11, с. 86–138; 16, с. 123–149; 23, с. 61–138]. 

 

Тема 7 Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 

План 

1. Сфера послуг та її значення для розвитку держави. 

2. Визначення сфери послуг та їх класифікація. 

3. Сутність міжнародної торгівлі послугами. 

4. Значення світового ринку послуг, передумови його формування. 

5. Регулювання МЕВ у сфері послуг.  

6. Проблеми участі України в міжнародній торгівлі послугами. 

Література: [9, с. 155–171; 11, с. 138–152; 16, с. 150–193; 23, с. 61–138]. 
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Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво 

План 

1. Міжнародний рух капіталу як основна форма міжнародних економічних 

відносин. Форми міжнародного руху капіталу. 

2. Інвестиційний клімат країни: сутність, чинники формування та складові 

елементи. 

3. Транснаціональні корпорації (ТНК) – головні суб’єкти міжнародної 

виробничої та інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна 

стратегія. 

4. Міжнародні фінансові ринки та рух капіталу. 

5. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності: суть, його цілі, 

інструменти. 

Література: [9, с. 234–256; 11, с. 152–177; 16, с. 153–179; 23, с. 153–168]. 

 

Тема 9 Міжнародна міграція робочої сили 

План 

1. Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних 

відносин. 

2. Особливості формування та функціонування світового ринку праці. 

3. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.  

4. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні. 

Література: [9, с. 223–234; 11, с. 177–192; 16, с. 123–158; 23, с. 189–208]. 

 

Тема 10 Міжнародний науково-технічний обмін 

План 

1. Технологія як товар і як чинник виробництва.  

2. Правові форми захисту передачі технологій. 

3. Міжнародні комерційні та некомерційні науково-технічні зв’язки. 

4. Сутність та види міжнародного технічного сприяння.  
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5. Україна на міжнародному ринку технологій. 

Література: [9, с. 285–291; 11, с. 192–209; 16, с. 232–279; 23, с. 153–168]. 

 

Тема 11 Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

План 

1. Еволюція світової валютної системи. 

2. Валютний курс як елемент світової валютної системи. 

3. Платіжний баланс країни. 

4. .Структура платіжного балансу: баланс поточних операцій та баланс 

руху капіталу. 

5. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних 

балансів країн світу. 

Література: [9, с. 171–223; 11, с. 152–177; 21, с. 253–288; 23, с. 208–272]. 

 

Тема 12 Міжнародні кредитні відносини 

План 

1. Міжнародний кредит і його значення у міжнародних економічних 

відносинах. 

2. Передумови формування і розвиток світового ринку позичкових 

капіталів (СРПК), його функції. 

3. Значення транснаціональних банків у розподілі та перерозподілі 

міжнародних позичкових ресурсів.  

4. Проблеми зовнішньої заборгованості у МЕВ. 

5. Інструменти управління зовнішнім боргом країн.  

Література: [9, с. 201–223; 11, с. 226–286; 21, с. 333–354; 23, с. 168–179]. 

 

Тема 13 Міжнародна економічна інтеграція 

План 

1. Становлення міжнародних інтеграційних процесів. 
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2. Типи інтеграційних об’єднань. 

3. Оцінювання міжнародних інтеграційних процесів. 

4. Сучасні інтеграційні угруповання країн. 

5. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах. 

Література: [9, с. 234–256; 11, с. 209–226; 16, с. 463–489; 23, с. 300–324]. 

 

Тема 14 Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин 

План 

1. Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). 

2. Економічна діяльність ООН та її рівні. 

3. Міжнародні економічні відносини поза системою ООН. 

4. Наднаціональне регулювання міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

5. Міждержавні галузеві організації. 

6. Україна і міжнародні економічні організації. 

Література: [9, с. 234–256; 11, с. 209–226; 16, с. 490–523; 23, с. 339–359]. 

 

Тема 15 Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 

зв’язків 

План 

1. Необхідність і значення інтеграції України до світового господарства. 

2. Передумови входження України до світового економічного простору.  

3. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, 

субрегіональні і локальні. 

4. Пріоритети України в регіональному співробітництві. 

5. Нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Література: [9, с. 291–299; 11, с. 332–350; 16, с. 550–584; 23, с. 339–359]. 
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Тема 16 Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 

План 

1. Формування економічної єдності світу. Поглиблення 

інтернаціоналізації світового господарства.  

2. Особливості сучасної економічної глобалізації. 

3. Моделі економічного розвитку. Глобальні інвестиційні цикли. 

4. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин. 

Література: [9, с. 299–377; 11, с. 332–350; 16, с. 550–584; 23, с. 324–339]. 

 

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Індивідуальне завдання виконати з розрахунку: базові показники +N, де           

N – останні одна (дві) цифри номера залікової книжки. 

Завдання поділити на дві частини – розрахункову та графічну. 

 
Задача 1. Дані криві виробничих можливостей країн А і Б (рис. 3.1). 

 

           В            В 
 

       60                                                                40 

 
24 

                           ·                                               8 
                            

                    36         60    Ц                                          16  20             Ц       

 
Рис. 3.1 – Криві виробничих можливостей країн А і Б 

 

Спираючись на графіки, потрібно обґрунтувати: 

а) порівняльні переваги обох країн; 
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б) пропорцію обміну цивільних (Ц) і воєнних (В) товарів на світовому 

ринку; 

в) за допомогою відповідних стовпчиків таблиці визначити: 

1) обсяги виробництва і споживання товарів Ц і В у разі самозабезпечення 

(відсутності міжнародної торгівлі); 

2) обсяги виробництва після абсолютної спеціалізації країн; 

3) обсяги експорту (-) та імпорту (+); 

4) обсяги споживання після міжнародного обміну; 

5) виграш (+) або програш (-) від міжнародної торгівлі. 

Розв’язання:  

1. Розглянемо збільшення виробництва товару Ц з відповідним зниженням 

обсягів товару В. Для цього визначаємо співвідношення максимальних обсягів: 

– для країни А:  60Ц : 60В = 1Ц : 1В, тобто 1 одиниця приросту 

виробництва товару Ц супроводжується зменшенням виробництва товару В 

також на 1 одиницю; 

– для країни Б:  20Ц : 40В = 1Ц : 2В, тобто 1 одиниця приросту 

виробництва товару Ц супроводжується зменшенням виробництва товару В  на 

2 одиниці. 

Отже, відносні втрати продукції В зі збільшенням зростанні товару Ц на 

одиницю менші в країні А, тому вона має порівняльну перевагу для 

виробництва товару Ц і абсолютно спеціалізується на ньому. 

Зі збільшенням виробництва товару В у обох країнах: 

– для країни А:  60В : 60Ц = 1В : 1Ц,  тобто 1 одиниця приросту 

виробництва товару В супроводжується зменшенням виробництва товару Ц 

також на 1 одиницю; 

– для країни Б:  40В : 20Ц = 1В : 0,5Ц, тобто 1 одиниця приросту 

виробництва товару В супроводжується зменшенням виробництва товару Ц  на 

0,5 одиниці. Отже, відносні витрати продукції Ц зі збільшенням товару В на 

одиницю менше в країні Б, тому вона має порівняльну перевагу під час 

виробництва товару В і абсолютно спеціалізується на ньому. 
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2. Слід обґрунтувати пропорцію обміну: 1Ц : х  В.  Обґрунтуємо нижню і 

верхню межі коливань х, тобто утворюємо подвійну нерівність: 

n1  x  n2. 

n1 – це внутрішні витрати товару В у країні А, тобто товар Ц з країни А 

раціонально експортувати в країну Б, якщо в останній країні зазначені витрати 

більше, ніж 1 одиниця товару В; n2 – це внутрішні витрати товару В у країні Б, 

тобто раціонально імпортувати товар Ц з країни А, якщо останній товар вдома 

мав менші відносні витрати товару В, ніж 2 одиниці. 

Тому маємо нерівність:  1  x  2. Умовно вибираємо х =1,5. Тобто 

пропорція склалася така: 1Ц : 1,5 В. 

3. Будуємо таблицю 3.1, у якій нумерація стовпчиків відповідає номерам 

пунктів у завданні. 

 
Таблиця 3.1 – Результати розрахунків 

Країна Товар 1 2 3 4 5 

А Ц      

В      

Б Ц      

В      

 

1-й  і 2-й стовпчики заповнюємо за даними графіків. 

Внутрішнє споживання в країні А має не зменшитися, а, наприклад, 

збільшитися з 36 до найближчої круглої цифри 40 одиниць на перетині 1-го 

рядка та 4 стовпчика.  

Отже, за виробництва 60 і внутрішнього споживання 40 величина 

потенційного експорту складає 60–40=20 (зі знаком мінус за умовами 

завдання). 

Згідно з пропорцією обміну 1Ц : 1,5 В маємо запис: 20Ц : 30В.  

Отже, маємо можливість заповнити 4-й стовпчик. 
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Для заповнення 5-го стовпчика з даних стовпчика 4 віднімаємо по 

відповідному рядку цифри стовпчика 1. 

У підсумку отримуємо заповнену таблицю 3.2. 

 

Таблиця 3.2  – Підсумкова таблиця результатів 

Країна Товар 1 2 3 4 5 

А Ц 36 60 -20 40 +4 

В 24 0 +30 30 +6 

Б Ц 16 0 +20 20 +4 

В 8 40 -30 10 +2 

 

Задача 2. Умови задачі характеризуються показниками (млрд грош. од.): 

1) експорт (Е)        – 5,0; 

2) імпорт    (І)        – 4,0;  

3) активи, що придбані резидентами за кордоном (Ар), – 3,0; 

4) активи, що придбані нерезидентами в країні (Ан),  – 3,5; 

5) проценти, що отримали резиденти за кордоном  (Пр),  – 1,0; 

6) проценти, що отримали нерезиденти в країні  (Пр),   – 1,2.  

Використовуючи формулу Вальраса, для урівноваження лівої і правої 

частин рівності звизначте по черзі необхідну додаткову величину: 

1) чистого експорту   ЧЕ; 

2) чистих активів  ЧА; 

3) чистих процентів  ЧП. 

Розв’язання  

Формула Вальраса: ЧЕ = - (ЧА + ЧП), тобто 

                                     Е – І = - ( (Ан  - Ар ) + (Пр – Пн)). 

Підставляємо дані: ЧЕ = 5,0 – 4,0 = 1,0 ; 

                                    ЧА = 3,5 – 3,0 = 0,5 ; 

                                    ЧП = 1,0 – 1,2 = - 0,2. 

Отже,                          1,0  - (0,5 – 0,2) = - 0,3. 



 17 

Для урівноваження додаємо: 

1)  ЧЕ;                     1,0 +   ЧЕ = -0,3    ЧЕ = -1,3; 

2) ЧА;                      1,0 = -0,3 +   ЧА   ЧА = 1,3; 

3) ЧП;                      1,0 = -0,3 +   ЧП   ЧП = 1,3. 

Задача 3. Розрахуйте величини курсу гривні (UAH) до американського 

долара (USD) за прямим і зворотнім котируваннями, використовуючи принцип 

паритету купівельної спроможності (ПКС), якщо стандартний набір споживчих 

благ у США коштує 1010 доларів, а в Україні – 4500 гривень. 

Розв’язання  

За прямим котируванням: е = 1010 : 4500  1 (USD) : 4,4454 (UAH). 

За зворотнім котируванням: е = 4500 : 1010  1  (UAH) : 0,2244 (USD). 

Задача 4. У економіку якої з країн, України або США, корисніше вкласти  

1 млн доларів США на підставі почергового використання поточних і 

строкового (термінового) курсів, якщо наведені такі дані:   

Поточний курс на початок договірного періоду: 1 (USD) : 5 (UAH). 

Поточний курс на кінець договірного періоду: 1 (USD) : 6 (UAH). 

Строковий (терміновий) курс:    1 (USD) : 4 (UAH). 

Ставка відсотка в США:     5 %. 

Ставка відсотка в Україні:    10 %? 

Розв’язання:  

Якщо використовується договір на підставі поточних курсів, то: 

– вкладаючи в США 1 млн дол, наприкінці року за додатком відсотків 

отримуємо 1,05 млн дол, тобто 1  1,05 млн доларів; 

– вкладаючи в Україні 1 млн дол., після двох конвертацій і додатка сум за 

відсотки маємо (млн доларів або гривень): 

1  1 х 5 = 5  5,5  5,5 : 6  0,92, тобто більш корисним є вкладення в 

економіку США. 

Якщо використовується строковий договір, то: 

– вкладаючи в США 1 млн доларів, наприкінці року за додатком відсотків 

отримуємо 1,05 млн дол, тобто 1  1,05 млн доларів; 
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– вкладаючи в Україні 1 млн дол, після двох конвертацій (за поточним 

курсом на початку періоду і за строковим курсом на кінець періоду) та додатка 

сум за відсотки маємо (млн доларів або гривень): 

1  1 х 5 = 5  5,5  5,5 : 4  1,38, тобто більш корисним є вкладення в 

економіку України. 

Задача 5. Розрахуйте реальні курси валют країн А і В за прямим 

котируванням за такими даними (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані 

Рік  

en 

(номінальний курс за 

прямим котируванням) 

ІА 

(дефлятор 

у країні А) 

ІВ 

(дефлятор 

у країні В) 

2018 1 : 5 1,1 1,2 

2019 1 : 4 1,0 2,0 

 
Розв’язання 

Реальний курс er = en  (ІА : ІВ) ; 

2002 рік: er = (1 : 5)  (1,1 : 1,2)  1 : 5,4545; 

2003 рік: er = (1 : 4)  (1,0 : 2,0)  1 : 8. 

Задача 6. Зовнішня торгівля України 2018 р. характеризувалася такими 

показниками (млн дол США) (табл. 3.4): 

Таблиця 3.4 – Показники 
 
     Показник Країни СНД     Інші країни Разом 

Експорт товарів  8 841 6 706 ? 

Імпорт товарів 12 913 6 930 ? 

 
Розрахуйте щодо кожної групи країн: 

А. Торгове сальдо. 

Б.  Торговий оборот. 

В. Відносну частку країн СНД в українському експорті та імпорті. 

Г. Відносну частку інших країн в українському експорті та імпорті. 
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Розв’язання 
 

Показник Країни СНД Інші країни Разом 

Експорт товарів 8 841 6 706 15547 
Імпорт товарів 12 913 6 930 19843 

Торгове сальдо -4072 -224 -4296 

Торговий оборот 21754 13636 35390 
 

 
А. Торгове сальдо –  це різниця вартісних обсягів експорту та імпорту: 

Країни СНД : 8841 – 12913 = - 4072 млн дол США; 

Інші країни : 6706 – 6930 = - 224 млн дол США. 

Б. Торговий оборот –  це сума вартісних обсягів експорту та імпорту: 

Країни СНД : 8841 + 12913 = 21754 млн дол США; 

Інші країни : 6706 + 6930 = 13636 млн дол США. 

В. Відносна частка країн СНД в українському експорті:  

8841/15547  100 % = 56,9 %. 

Відносна частка країн СНД в українському імпорті:  

12913/19843  100 % =65 %. 

Г. Відносна частка інших країн в українському експорті:  

6706/15547  100 % = 43,1 %. 

Відносна частка інших країн в українському імпорті:  

6930/19843  100 % = 35 %. 

Задача 7. Затрати праці (у годинах) на виробництво печива та цукерок в 

Україні та Польщі такі: 

                                       Печиво                             Цукерки 
 

Україна    12                             4 
 

Польща   2                             8 
 

  А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому? 

Б. Розрахуйте альтернативну ціну цукерок, виражену через ціну печива, 

для України та для Польщі. 

В. У якому інтервалі знаходитиметься ціна рівноваги на цукерки у разі 

розвитку торгівлі між двома країнами? 
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Г. Якщо відносна ціна рівноваги на цукерки внаслідок торгівлі 

дорівнюватиме 4, на якому з товарів спеціалізуватиметься кожна з країн і 

чому? 

Д. Підрахуйте виграш Польщі від торгівлі, якщо вона 

спеціалізуватиметься на виробництві печива. 

 
Розв’язання 

 
A. Україна має відносну перевагу у виробництві цукерок, тому що             

(4/12) < (8/2). 

Б. Для України альтернативна ціна становить (4/12) = (1/3), для Польщі ціна 

заміщення становить 8/2 = 4. 

B.  Ціна рівноваги на цукерки в торгівлі між двома країнами 

(Р) знаходитиметься у інтервалі між цінами заміщення, які діють 

в умовах відсутності торгівлі, тобто (1/3) < Р < 4. 

Г. За відносної ціни рівноваги, що дорівнює 4, товар спеціалізації кожної з 

країн буде визначатися співвідношенням заробітних плат у промисловості, що 

продукує печиво, і у промисловості, що продукує цукерки. Український 

робітник, продукуючи цукерки і торгуючи ними з Польщею, зможе заробити 

4/4 = 1 (відносна ціна рівноваги, поділена на затрати праці), тоді як продукуючи 

печиво і торгуючи ними із Польщею з тією самою ціною рівноваги, він 

заробить лише 4/12 = 1/3. Оскільки робітники захочуть отримувати більш 

високу заробітну плату, то вони перейдуть у промисловість з виробництва 

цукерок, що призведе до спеціалізації України на цьому товарі. 

Д. У розрахунку на 1 год Польща може виробити 1/2 печива або 1/8 

цукерки. За повної спеціалізації Польщі на виробництві печива (1/2 печива за 1 

год) в Україні вона зможе купити за 1/2 печива 1/4 цукерки, що у 2 рази більше, 

ніж якби вона продукувала цукерки самостійно. 

Задача 8. Витрати робочого часу в Україні та ФРН на виробництво товарів 

А, Б, В, Г такі: 

 



 21 

                                                ФРН                     Україна 

А                                                 3                            36 

Б                                                  6                            54 

В                                                12                            72 

Г                                                 45                           90 

A. За якими товарами ФРН має найбільшу та найменшу абсолютну 

перевагу перед Україною? 

Б. Якщо німецька заробітна плата в 7 разів вища за українську, які товари 

продукуватимуться у ФРН, а які – в Україні? 

B. Покажіть вигідність торгівлі для кожної з країн. 

Г. Як зміниться торгівля, якщо різниця у заробітних платах скоротиться до 

6 разів. 

Розв’язання 

А. ФРН мають абсолютну перевагу щодо всіх товарів: найбільшу в товарах  

(36/3 = 12) і найменшу в товарах Г (90/45 = 2). 

Б. Зі співвідношенням заробітних плат України і ФРН 1 : 7 товари А та Б 

продукуватимуться у ФРН, оскільки відносні витрати праці на них більші за 

співвідношення заробітних плат (36/3 > 7 і 54/6 > 7), а товари В і Г в Україні, 

оскільки відносні витрати праці на них менші за співвідношення заробітних 

плат (72/12 < 7 і 90/45 < 7) і там продукувати їх відносно дешевше. 

В. Виграш від торгівлі досягається внаслідок відносно дешевого імпорту 

товару з-за кордону, порівняно з місцевим виробництвом.  

Виграш від торгівлі для України: товар А: 36 – 21 = 15 вартісних одиниць; 

                                                        товар Б:  54 – 42 = 12 вартісних одиниць. 

Виграш від торгівлі для ФРГ:     товар В:  84 – 72=12 вартісних одиниць; 

                                                       товар Г: 315 – 90 = 225 вартісних одиниць. 

Г. Зі співвідношенням заробітних плат в Україні й ФРН 1 : 6 ФРН 

вироблятиме товари А, Б і В, Україна – товар Г. При цьому через те, що 

відносні витрати праці на товар В точно (72/12 = 6) збігаються зі 

співвідношенням заробітних плат, товар В вироблятиметься в обох країнах. 
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Приклад показує, що в разі наближення української заробітної плати до 

німецької без відповідного збільшення продуктивності (зменшення трудовитрат 

на одиницю продукції) Україна може втратити відносну перевагу. 

Задача 9. Українська ферма продукує пшеницю та молоко, для чого 

максимально може використати 800 год. праці та 1200 га землі. Виробництво          

1 т пшениці потребує 20 год. праці та використання 10 га землі. Виробництво          

1 т молока потребує 8 год. праці та 16 га землі. 

А. Які чинники виробництва відносно інтенсивніше використовуються для 

виробництва пшениці, які − для молока? 

Б. Чи може ферма виробити 50 т молока та 90 т пшениці одночасно? 

Розв’язання 

А. Виробництво пшениці трудомістке, оскільки 20/10 = 2, що більше ніж 

8/16 = 0,5 для виробництва молока, яке потребує інтенсивного використання 

землі. 

Б. Відповідно до умов завдання: 

8*50 + 20*90 < 800 (400 + 1800 = 2200 > 800) та  

16*50+ 10*90< 1200(800 + 900 = 1700 > 600), що не дотримується.  

Тому українська ферма не зможе за наявних ресурсів виробити таку 

кількість пшениці та молока (не вистачає обох чинників виробництва). 

Задача 10. Магнітофони є відносно трудомістким товаром, вони 

вимагають для виробництва 30 год. праці та 6 га землі та продаються за 90 

доларів США кожний. Авокадо – товар, що потребує відносно більших витрат 

землі. На виробництво 1 т авокадо необхідно 1,5 год. праці та 6 га землі, при 

цьому 1 т авокадо можна продати за 6 дол США. 

А. Якщо в США 180 млн працівників і 300 млн га землі, а в Мексиці –             

60 млн працівників і 75 млн га землі, то відповідно до теорії Хекшера–Оліна на 

виробництві якого товару спеціалізуватиметься кожна з країн і в якому 

співвідношенні буде здійснюватися торгівля двома товарами між США та 

Мексикою? 
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Б. Чому спеціалізація в реальній торгівлі може бути цілком іншою, ніж 

випливає з теорії співвідношення чинників виробництва? 

Розв’язання 

А. Відповідно до теорії Хекшера–Оліна США виявляються краще 

наділеними землею, ніж Мексика (оскільки 300/180 > 75/60) і мають 

продукувати та експортувати авокадо – товар, що потребує відносного 

надлишку землі (6/1,5 > 6/30), тоді як Мексика краще, ніж США, забезпечена 

трудовими ресурсами (60/75 > 180/300) і має експортувати магнітофони – 

трудомісткий товар (30/6 > 1,5/6). 

Умови торгівлі між США та Мексикою: 1 магнітофон – 90 дол США;           

1 т авокадо – 6 дол США;  90/6 = 15; 1 магнітофон = 15 т авокадо. 

Б. У реальному житті – усе навпаки відповідно до парадокса                           

В. Леонтьєва. Однією з причин цього може бути помилкове об’єднання в одну 

категорією кваліфікованої та некваліфікованої праці, яка має розглядатись як 

категорія капіталу. 

Задача 11. Україна виробляє цукор, використовуючи два чинники 

виробництва – землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, 

виражений у доларах, скорочується зі зростанням їх кількості: 

 
Кількість робітників 1 2 3 4 5 6 

Граничний продукт, $ 12 10 8 6 4 2 

 

A. Від чого залежить реальна заробітна плата робітників? 

Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде 

їхня сукупна заробітна плата? 

B. Якщо власник землі, окрім того, наймає ще і трьох іммігрантів з 

В’єтнаму, як зміняться його доходи? 

Розв’язання 

А. Від розміру граничного продукту одиниці праці – чим він є більшим, 

тим вище заробітна плата. 
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Б. 38=24 $. 

В. Загалом 6 осіб будуть отримувати тільки 6*2=12 $, що збільшить доходи 

землевласника мінімум на  24 - 12 = 12 $. 

Задача 12. Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг 

становить 10 %, на тканини – 1 %. Вартість тканин становить 15 % вартості 

одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу: 

а) за умов, указаних вище; 

б) якщо імпортне мито на готовий одяг збільшиться до 30 %; 

в) якщо мито на тканини збільшиться до 10 %; 

г) якщо мито на одяг зменшиться до 5 %; 

д) якщо мито на тканини зменшиться до 0,3 %. 

Які висновки можна зробити на підставі цих розрахунків? 

Розв’язання 

Ефективний тариф дорівнює: 








x

imxn

e
A

TAT
T

1
, 

де nT  – номінальний тариф; xA  – частка вартості імпортованих компонентів у 

вартості кінцевого продукту; imT  – номінальна ставка тарифу на імпортовані 

компоненти. 

а) %;5882,11%100
15,01
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eT  

б) %;1176,35%100
15,01

01,015,03,0





eT   

в) %;10%100
15,01

1,015,01,0





eT  
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01,015,005,0





eT   

д) %.7118,11%100
15,01

003,015,01,0





eT  
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
 

1. Предмет, значення та завдання навчального курсу «Міжнародні 

економічні відносини». 

2. Предмет і завдання навчального курсу «Міжнародні економічні 

відносини». 

3. Міжнародні економічні відносини як економічна категорія: сутність, 

рівні та чинники розвитку. 

4. Показники залучення національної економіки до світового господарства 

та міжнародних економічних відносин. 

5. Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному 

етапі та місце України в них. 

6. Світове господарство й особливості його розвитку. 

7. Типологія країн світу та значення окремих їхніх угрупувань у світовому 

господарстві та міжнародних економічних відносин. 

8. Зародження й еволюція світового ринку 

9. Етапи розвитку світового господарства 

10.  Становлення міжнародної економіки, її ознаки та структура 

11.  Якісний і кількісний аспекти розвитку світового господарства та 

міжнародних економічних відносин. 

12.  Групування країн світу в системі світового господарства та 

міжнародних економічних відносин. 

13. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства та 

проблеми їхнього розвитку.  

14. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин. 

15. Міжнародні економічні відносини та їхня структура. 

16.  Основні умови та чинники розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

17.  Світогосподарські зв’язки на сучасному етапі. 
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18. Закони та принципи розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. 

19.  Середовище розвитку міжнародних економічних відносин: структура та 

особливості. 

20.  Головні економічні закони розвитку світового господарства і 

міжнародних економічних відносин. 

21.  Поняття й система принципів розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

22. Міжнародний поділ праці як об’єктивна підстава міжнародних 

економічних відносин. 

23.  Міжнародний поділ чинників виробництва. 

24.  Поняття та теоретичні засади міжнародного поділу праці.  

25.  Основні чинники, що впливають на участь країни у міжнародному 

поділі праці та показники його розвитку. 

26.  Міжнародний поділ праці: форми, типи й види. 

27.  Сутність міжнародної економічної інтеграції,  чинники  її розвитку. 

28.  Основні ознаки, рівні та форми міжнародної економічної інтеграції. 

29.  Статичний і динамічний ефекти інтеграції (створення митного союзу). 

30.  Основні сучасні інтеграційні угруповання країн та особливості 

розвитку європейської економічної інтеграції. 

31. Загальні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин. 

32. Економічна єдність світу та глобальні проблеми світового господарства 

і міжнародних економічних відносин. 

33.  Сутність і головні етапи економічної глобалізації 

34.  Рушійні сили, позитивні та негативні наслідки глобалізації 

35.  Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин і світового 

господарства. 

36.  Міжнародні економічні організації в багатосторонньому економічному 

співробітництві й регулюванні міжнародних економічних відносин. 

37.  Сутність, основні задачі, цілі та функції міжнародних економічних 
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організацій. 

38.  Виникнення й етапи розвитку міжнародних організацій. 

39.  Класифікація міжнародних організацій. 

40.  Механізм регулювання міжнародних економічних відносин. 

41. Форми міжнародного економічного співробітництва. 

42. Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних 

відносин та її регулювання. 

43.  Сутність, значення та тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 

44.  Основні теорії міжнародної торгівлі. 

45.  Система показників розвитку міжнародної торгівлі. 

46.  Регулювання міжнародної торгівлі. 

47.  Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. 

48.  Міжнародні транспортні відносини. 

49.  Сутність і класифікація послуг та їх значення в міжнародних 

економічних відносинах. 

50.  Характеристика основних секторів світового ринку послуг. 

51.  Особливості міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі. 

52. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. 

53.  Міжнародний рух капіталу. 

54.  Сутність та основні чинники зарубіжного інвестування. 

55.  Основні форми міжнародної інвестиційної діяльності та виробничого 

співробітництва. 

56.  Портфельні закордонні інвестиції. 

57. Міжнародні науково-технічні відносини. 

58. Сутність та особливості міжнародного науково-технологічного 

співробітництва. 

59.  Форми, етапи, канали передачі технології  та  правові  форми  її 

захисту. 

60.  Міжнародне регулювання міжнародними науково-технічними 

відносинами.  
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61. Міжнародна міграція робочої сили. 

62.  Сутність і сучасна сегментація світового ринку праці. 

63.  Міжнародна міграція робочої сили: види, причини та чинники  

розвитку. 

64.  Історія й особливості сучасної міжнародної міграції робочої сили. 

65.  Наслідки міжнародної міграції робочої сили. 

66.  Регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

67. Світова  валютна система й міжнародні  валютно-фінансові відносини. 

68.  Міжнародна валютно-фінансова система. 

69.  Основи функціонування світової валютної системи. 

70.  Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 

71.  Світовий валютний ринок, його основні функції. 

72.  Структура й особливості функціонування світового фінансового ринку. 

73.  Міжнародні валютно-кредитні відносини в міжнародному русі капіталу 

74.  Світовий кредитний ринок: сутність, структура та головні інструменти 

75.  Основні міжнародні фінансово-кредитні організації з регулювання 

валютних відносин 

76.  Проблеми зовнішньої заборгованості та її наслідки. 

77.  Проблеми та перспективи України на тлі сучасних світових 

інтеграційних процесів. 

78. Передумови входження України до світового економічного простору та 

сучасна зовнішньоекономічна політика України. 

79. Міжнародні економічні аспекти розв’язання екологічних проблем 

80. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми. 

81. Глобальна ресурсоенергетична проблема. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контрольне завдання складається з трьох складових і оцінюється за         

такими критеріями: 

– теоретико-реферативне завдання – максимально 5 балів; 

– практичне завдання – максимально 10 балів; 

– захист контрольної роботи – максимально 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

виконання та захисту контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління 

установами невиробничої сфери», дорівнює 20 балів. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Управління установами невиробничої сфери» – диференційований залік. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балів. 

Остаточна рейтингова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як 

середня з балів поточного 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. 1). 

 

Таблиця 1 – Шкала оцінок 

 
Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Іспит 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 
навчальної дисципліни) 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

Шифр (номер залікової книжки) 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

 

 

 

 

                  Виконав : 

   Студент (ка) групи _____________ 

         Прізвище, ім’я, по батькові 

                                                                Перевірив викладач _____________ 

                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК  20__ 
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Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього 

ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) 

 

 

 

Укладач старш. викл. Л. В. Різніченко  

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №________. Безкоштовно. 
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