
Тема 17 

СИСТЕМА СУЧАСНОГО 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 
 
 

 

Ринки, як і парашути, спрацьовують лише тоді, 

якщо вони відкриті. 

(Хельмут Шмідт) 

Капітали, як і знання, не мають батьківщини. 

(Сергій Вітте) 
Той, хто купує зайве 

врешті-решт продає необхідне. 

(Бенджамін Франклін) 
 
 

 

1. Загальні риси світового господарства, об’єктивні основи його 

розвитку. 

2. Міжнародна торгівля та її економічні основи. 
3. Платіжний баланс. Регулювання зовнішньої торгівлі. 
4. Міграція капіталів і робочої сили. 

5. Проблема інтеграції України у світове господарство. 
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Окремим важливим розділом політичної економії є світове 

господарство. Глобалізація економічного  життя,  зростаюче 

значення  міжнародної  економічної  інтеграції   є   визначальними 
ознаками нашого часу, тож доречно присвятити  означеній 

проблематиці  окремий  розділ. Одна  з тем присвячена 

міжнародним  валютним  відносинам.  Знайомство  з  тематикою 

стане в нагоді при вивчені курсу “Міжнародна економіка”. 
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1. ЗАГАЛЬНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, 

ОБ’ЄКТИВНІ ОСНОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 
 

 

Світове господарство – це багаторівнева економіка, яка 

пов’язує окремі  національні економіки в єдину систему, завдяки 

міжнародному поділу праці. Світове  господарство, що склалося, 
пройшло  тривалу еволюцію. Початок  його становлення 

пов’язаний з розвитком світової торгівлі (італійські портові міста, 

пізніше –  приморські міста  Голландії й  Англії,  заснування 

світового ринку). 

З 1857 р. відбувається синхронізація національних процесів 

відтворення (про що свідчать світові циклічні кризи). Вважається, 
що на межі ХІХ-ХХ століть формування світового господарства 
закінчилося. 

Процеси інтернаціоналізації економічного життя помітно 

посилилися  в  останній  третині  минулого  століття  та  породили 
процеси,  названі  глобалізацією  (від  фр.  global  –  планетарний, 

всеосяжний). Термін “глобалізація” сьогодні загальновизнаний та 

дуже поширений  (принаймні, про антиглобалістів чули всі), але 
існує багато його інтерпретацій. Вперше він був введений 
американським економістом  Т.Левіттой  для  позначення  нового 

явища – злиття  ринків,  яке активно проявилося з початку  80-х 

років ХХ ст. Зараз під глобалізацією розуміють процес 

зростаючої взаємозалежності та взаємозв’язку країн у  сучасному 

світі внаслідок все більш тісної інтеграції їх національних ринків 
благ та ресурсів. У будь-якій країні світу ви можете однаково пити 

Coca-Cola, дивитися МТV та відвідувати МсDonald’s. 

З часом  об’єктом  глобалізації  стає  не лише  економіка,  а й 

багато інших видів  життєдіяльності людини. Зближення народів 
різних країн відбувається у політичній, науково-технічній, 
культурній, навіть морально-етичній сферах. Усе частіше виникає 
гостре відчуття спільності проблем, через що світ дійсно 

сприймається як єдиний і цілісний. 

Розвитку процесу глобалізації сприяли дві тенденції: 

• лібералізація  ринків  (як  товарів  та  послуг,  так  і  ресурсів), 
зняття обмежень на пересування через кордони людей, 
товарів та інформації; 

• розвиток інформаційних технологій: виникнення радіо, 
телебачення, нарешті, інтернету, що дозволяє встановлювати 
контакти між різними куточками землі практично миттєво. 
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Об’єктивний  процес  глобалізації  був  відчутно  прискорений 

ліквідацією командної системи економіки. Тим самим з розвитку 

світової ринкової економіки були зняті останні обмеження і 

світове  господарство відтепер уже не просто поєднання 

національних економік, а єдине ціле, що має спільний механізм 

функціонування та розвитку – ринковий. 

Однією з ознак глобалізації є зростання   значення 

транснаціональних корпорацій (ТНК).  Сучасні технології 
дозволяють все більше розширювати можливості комунікацій, при 
цьому їхня вартість знижується. Як наслідок, смаки споживачів по 

всьому  світу  уніфікуються  та  створюють  глобальні  ринки  для 

стандартних продуктів у обсязі, який раніше важко було  уявити. 
Глобальні корпорації отримують прибуток,  завдяки значній 

економії, що  обумовлена ефектом масштабу виробництва, збуту, 

маркетингу  та менеджменту.  Сьогодні  ТНК контролюють 

приблизно   75%  світової торгівлі й  виробництва, а 

транснаціональні банки – 80% світового фінансового обігу. 

Поряд з  глобалізацією  актуальною  сучасною  тенденцією  є 

економічна регіоналізація. Раніше казали, що в розвитку 
цивілізації взаємодіють дві тенденції – доцентрові (інтеграція) і 
відцентрові. Сьогодні безперечно превалюють доцентрові 

(економічний  і валютний союз європейських країн, NAFTA, 

ASEAN,  OPEC та інші). Хоча залишаються і відцентрові (СРСР, 

Югославія, намагання відокремитися  провінції Квебек, північних 

провінцій Італії, баскських сепаратистів). 

Історія європейського союзу почалася у 1951 р. із заснування 
Європейського об’єднання вугілля та сталі, куди увійшли 6 країн, 

а на сьогодні ЄС складається з 27 держав (останніми у січні 2007 

р. до Союзу приєдналися Болгарія та Румунія). 

У 70-х  роках  існувало поняття “велика шістка”, що 

об’єднувало шість провідних  країн світу – США, Японію, 
Німеччину,  Францію,  Велику  Британію,  Італію.  У  1976  р.  до 
розвинутих країн приєдналася Канада і утворилася G-7. У 90-ті 

роки у клуб розвинутих держав була прийнята Росія, спочатку – на 

рівні  політичних  дискусій,  а  з  1998  р.  назва  “G-8”  отримала 
офіційне визнання (хоча певні фінансові та економічні питання 

досі вирішують на самітах без Росії). 
Широковідома і східно-азіатська інтеграція. У цьому регіоні 

склався своєрідний  механізм зростання, що отримав назву “зграя 

гусей, що летять”. Лідером, “ватажком” зграї була Японія, другий 
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ряд складали  азіатські  “тигри”,  третій  –  чотири  великі  країни 

ASEAN,  четвертий  –  Китай,  п’ятий  –  В’єтнам,  Лаос.  Кожний 

попередній  ряд тягнув за собою наступні шляхом прямих 

інвестицій, передачі технологій, забезпечення експортних  ринків. 

Стрімке  посилення  економічних  позицій  Китаю  дещо  зламало 

устояний порядок. Але  саме глобалізація  була важливим 
чинником  швидкого  економічного  зростання  Китаю,  Сінгапуру, 

Південної Кореї та інших країн. 

Але  не  всі  країни  можуть  скористатися  перевагами  процесу 

глобалізації. До них зазвичай відносять: 

• зростання економічної відкритості країн; 
• прискорення темпів зростання життєвого рівня більшої 

частини населення країн, що розвиваються, тривалості 
їхнього життя, освіченості; 

• поширення досягнень НТП, культурних цінностей та інших 
благ цивілізації. 
Разом з тим, існують значні недоліки глобалізації: 

• ТНК економічно поневолюють країни, що розвиваються (так 
званий “кока-коланіолізм”); 

• взаємозалежність держав спричиняє експорт кризових 
ситуацій з однієї країни в інші; 

• заглиблюється  розкол  світового  співтовариства  на  золотий 
мільярд і решту (лідерів та аутсайдерів); 

• західна культура подавляє самобутню культуру інших 
народів. 

 
 
 
 

 

2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 
 

 

Міжнародна торгівля була об’єктом дослідження ще першої 

школи  політекономії  –  меркантилізму.  Голова  класичної  школи 

А.Сміт  переконливо  довів  переваги  поділу  праці,  у  тому  числі 

міжнародного. Він провів аналогію  між  зовнішньою і 

внутрішньою торгівлею: “те, що видається розумним в образі дій 
будь-якої приватної   родини,    навряд чи може виявитися 

нерозумним для  всього королівства”. На зразок того, як окремі 

люди відрізняються  своїми  схильностями  та здібностями, 
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Країни Рис 
(тис. т) 

Кава 
(тис. т) 

Чунга-чанга 20 0 

Тумба-Юмба 0 4 

Разом 20 4 
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різняться можливостями  і  країни.  Виходячи  з  трудової  теорії 

вартості, А.Сміт розглядає абсолютні переваги країни як основу 

міжнародного  поділу  праці  (absolute  advantages),  як   шлях  до 

процвітання. 
 

 

Виробництво до спеціалізації Виробництво після спеціалізації 
Країни Рис 

(тис. т) 

Кава 

(тис. т) 

Чунга-чанга 10 1 

Тумба-Юмба 1 2 

Разом 11 3 
 

Міжнародна торгівля не робить одні країни біднішими, інші – 
багатшими, навпаки, вона сприяє процвітанню всіх країн. 

В умовах абсолютних переваг можлива користь від 

спеціалізації  достатньо  очевидна,  але  насправді  ситуація  може 
бути складніша. У країни можуть бути переваги у виробництві 
обох товарів. (Або уявіть,  що одна країна краще іншої у 

виробництві  взагалі  всіх  товарів.  Тож  їй  слід  всі  ці  товари  і 

виробляти?) Цей випадок проаналізував Д.Рікардо  і вивів 

принцип відносних  (порівняльних)  переваг (comparative 

advantages). 

На його думку, якщо кожна з країн буде спеціалізуватися у 

виробництві товарів, що відносно дешевше, ніж в іншій країні, та 
імпортувати інші  товари,  то  обидві  країни  зможуть  отримати 
користь від торгівлі й спожити більшу кількість кожного товару, 

ніж у випадку автаркії.  Відносні переваги в торгівлі двох країн 

доводяться  Д.Рікардо  на  прикладі  Англії  і  Португалії,  що  став 

хрестоматійним (за умови, що x барелів вина еквівалентні у ярдів 

сукна). 
 

Країни Виробництво сукна 
(у ярдів) 

Виробництво вина 
(х барелей) 

Англія 100 робітників 
протягом року 

120 робітників 
протягом року 

Португалія 90 робітників 

протягом року 

80 робітників 

протягом року 

 

Для Португалії буде вигідно вивозити вино в обмін на сукно. 

Торгуючи з Англією, Португалія може отримати стільки сукна за 1 

рік роботи 80 робітників, скільки сама була здатна  виробити за 
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умов роботи 90 робітників за той самий час. Англія, 

спеціалізуючись  на  виробництві  сукна,  може  придбати  вино  в 

обмін на зайнятість протягом року 100, а не 120 робітників. 

Як член  парламенту,  Д.Рікардо  переконував  уряд  Великої 

Британії відмовитися від традиційної політики протекціонізму. У 
1840 р. його країна стала першою, яка схвалила політику вільної 

торгівлі (free trade). Наступні  70 років зробили її найбагатшою 

країною у світі. 

А.Сміт і Д.Рікардо, пояснюючи світову торгівлю, виходили з 

позицій трудової теорії  вартості,  робили наголос на національних 
розбіжностях  у  вартостях  товарів.  Наступною  спробою  пояснити 
міжнародний поділ праці стала теорема Хекшера-Оліна. Шведські 

економісти  Елі  Хекшер  (1879-1952)  і  Бертіль  Олін  (1899-1979), 

виходячи з аналізу попиту-пропозиції на основні чинники 

виробництва, довели, що країні слід вивозить товари, у створенні 

яких найбільша питома вага найдешевшого чинника виробництва, 

і ввозити товари, які створюються за участю найдефіцитніших і 

найдорожчих ресурсів. 
В.Леонтьєв  у  1947  р.  намагався  довести  теорему  Хекшера- 

Оліна на  даних  зовнішньої  торгівлі США.  Враховуючи 

найдорожчу   робочу  силу в  США,   цілком логічно  було б 

припустити,   що  США імпортують трудомістку продукцію, а 

експортують   – капіталомістку.  Але,  як   з’ясувалося,  все було 

навпаки.  Цей парадокс увійшов у науку під назвою “парадоксу 

Леонтьєва”.  Незважаючи  на  парадоксальність,  цьому  явищу  є 

пояснення, і воно не спростовує теореми. В.Леонтьєв  припустив, 
що рівень   продуктивності   праці американських  робітників 

пов’язаний з  їхньою високою кваліфікацією. Тому замість трьох 

ресурсів він   вводить  чотири:   кваліфікована   праця, 

некваліфікована,  капітал,  земля.  В  експорті  США  превалювали 

саме наукомісткі товари. 

Подальший розвиток теорії міжнародної торгівлі отримали у 

працях американського економіста М.Портера, який створив 
теорію національних конкурентних переваг. Основна ідея його 

теорії –  конкурентні  переваги  кожної  країни  формують  чотири 

властивості (детермінанти) економіки (так званий “національний 

ромб”): 
1) матеріальні та нематеріальні умови (до традиційних 

економічних ресурсів додаються знання, інфраструктура); 

2) конкурентне середовище всередині країни та стратегія фірм; 
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3) попит на внутрішньому ринку: його величина, динаміка, 

диференціація; 

4) наявність розвинутих суміжних галузей, що здатні підтримати 

галузі, які орієнтовані на експорт. 
Окрім цих  детермінант  М.Портер  радить  брати  до  уваги  і 

випадкові події, які можуть як посилити, так і послабити 

конкурентні  переваги  країни.  Але  головний  висновок,  який  він 

робить – національна  конкурентоспроможність народжується не 

на світовому ринку, а всередині країни. 
 
 
 
 

 

3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
 

 

Уяву про участь країни у міжнародному поділі праці, про стан 

зовнішньої  торгівлі  дає  торгівельний  баланс  (trade  balance)  – 
співвідношення між експортом та імпортом товарів. Проте, окрім 

торгівлі товарами з іноземними країнами є інші  форми 

міжнародних  економічних відносин.  Останнім   часом швидко 

зростає   надання  послуг  (туризм,  страхування,  освіта),  яке  ще 

називають невидимою торгівлею,  оскільки  воно не 

супроводжується перетином кордонів. Громадяни країни  можуть 

розміщувати гроші в іноземних банках, купувати цінні папери та 

майно за кордоном;  іноземці так само можуть вкладати гроші в 
нашу  країну,  –  відбувається  рух  капіталу,  який   враховується 

окремо.  Із  зведенням  усіх  цих  операцій  формується  платіжний 

баланс, складовими якого є торгівельний та баланс руху капіталу. 

Платіжний баланс (balance of payments) – це співвідношення 

усіх платежів за кордон і  надходжень з-за кордону; він відбиває 

всі угоди, що пов’язані з витратою або надходженням  іноземної 

валюти.  Термін  “платіжний  баланс”  був  введений  у  XVIII  ст. 
Джеймсом Стюартом (1712-1780), представником меркантилістів. 

Тривалий час методи складання платіжного балансу суттєво 

різнилися по країнах. На початок ХХ ст. вони  найбільш повно 

були  розроблені  у  США  та  Великій  Британії.  Перша  офіційна 

публікація  платіжного  балансу  США була підготовлена 

міністерством  торгівлі  лише  у  1923  р.  ООН,  а  пізніше  МВФ, 

уніфікували схеми платіжного балансу, розробивши стандарт для 

всіх країн. 
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Хоча теорія  доводить,  що  кожна  країна  отримує  більший 

доход, коли приймає  участь у міжнародному поділі праці, вільна 

торгівля  без  державного  регулювання  залишається  здебільшого 

мрією. Протилежністю політики фрітредерства  є протекціонізм 

(protectionism) –  політика регулювання    зовнішньої торгівлі, 

спрямована на захист вітчизняної промисловості від конкуренції з 
боку імпорту.  Кожна держава певною  мірою регулює, тож 

обмежує, свою зовнішню  торгівлю. Основні  інструменти 

протекціонізму (методи регулювання зовнішньої торгівлі) такі: 

• митні тарифи (податки на імпортні товари, які виконують не 
лише захисну, але й фіскальну функцію); 

• квоти  на  імпорт  (кількісне  обмеження  обсягу  товарів,  що 
ввозяться); 

• немитні бар’єри – адміністративні, неекономічні методи 
(ліцензування  зовнішньої  торгівлі  –  обов’язкове  отримання 
дозволу на ввіз товарів); 

• субсидування  експорту  (демпінг  –  продаж  своїх  товарів  за 
штучно заниженими цінами); 

• державна монополія на зовнішню торгівлю. 
Окрім економічних чинників на зовнішню торгівлю можуть 

впливати і політичні. Введення ембарго (заборони) на торгівлю з 
певною країною, як правило, пояснюється політичними 

причинами. 

Проведення протекціоністської політики вимагає 

попереднього зваженого аналізу, оскільки, цілком природно, що 
вона містить як позитивні, так і негативні наслідки. 

Аргументи “за” протекціоністську політику: 

• необхідність  підтримки певного торгівельного і платіжного 
балансу; 

• необхідність  захисту  галузей,  що  мають  ключове  значення 
для національної безпеки; 

• найбільш розповсюджений привід для  введення 
зовнішньоторговельних обмежень – відповідні заходи на 
аналогічні дії партнера. 

Аргументи “проти”: 

• за  відсутності  конкуренції  споживачі  змушені  сплачувати 
більш високі ціни за менш якісну продукцію; 

• не використовуються переваги міжнародного поділу праці; 
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• введення обмежень може викликати відповідні заходи з боку 
країни-експортера. 

Тож програють всі, окрім зайнятих у конкретній галузі, що 
захищається державою. 

Проблема зняття  обмежень  у  міжнародній  торгівлі  хвилює 

більшість держав. У 1947 р. 23 країни підписали Генеральну угоду 
з тарифів і торгівлі (GATT). У 1994 р. ГАТТ була перетворена на 
Світову організацію  торгівлі,  яка  сьогодні  об’єднує  150  країн. 

Зараз СОТ контролює більше 90% світового товарообігу. 
 
 
 
 

 

4. МІГРАЦІЯ КАПІТАЛІВ І РОБОЧОЇ СИЛИ 
 

 

Формування світового  ринку  товарів  створило  умови  для 
мобільності ресурсів у світовому масштабі – були створені світові 

ринки капіталів і робочої сили. 

Вивіз  капіталу відбувається внаслідок розбіжності норми 

прибутку і позичкового відсотку. З часом додаються  інші 
причини:  організація  сервісної  служби,  перенесення  екологічно 

шкідливого виробництва за кордон з наступним імпортом готової 
продукції на внутрішній ринок країни-експортера. 

Капітал вивозиться  з країни  у двох  формах.  Промисловий 

(або підприємницький) капітал – це інвестиції у підприємства за 

кордоном з метою отримання  прибутку. Прямі інвестиції – це 
вкладення капіталу  в  створення  власних  компаній  (або  купівля 
контрольного пакету акцій вже існуючої компанії). Контроль над 
компанією зберігається,  таким  чином, у руках іноземного 

інвестора. Портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в акції 

підприємства в обсязі, якого недостатньо для встановлення 

повного контролю, що залишається у руках місцевого підприємця. 

Позичковий  капітал  –  це  вивіз  капіталу  в  формі  позик, 

кредитів, що приносять позичковий відсоток. 
Найбільш динамічна форма – прямі іноземні інвестиції (ПІІ). 

Посилення їхнього значення вважається однією з рис глобалізації. 

Якщо  напередодні  Першої  світової  війни  вони  складали  лише 

близько 10% усіх іноземних інвестицій, то на кінець ХХ ст. їхня 

частка  зросла  більш  ніж  у  три  рази.  На  думку  економістів,  це 

свідчить, що формування світової економіки  перейшло від стадії 

світового  ринку  (де  переважають  торгівельні  зв’язки)  до  стадії 
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світового виробництва (де переважають інвестиційні зв’язки). 

Серед галузей економіки перше місце по залученню ПІІ впевнено 

посідає сфера послуг. 

Останні десятиріччя розвинуті країни домінували одночасно і 

як експортери,  і  як імпортери капіталу.  Зараз   ці країни 

продовжують зберігати лідерство, але їхня частка  в  загальному 
обсязі  ПІІ зменшується – спостерігаються  наростаючі  темпи 

притоку іноземних  інвестицій у  країни, що розвиваються. 

Особливо  це  притаманно  для  так  званих  нових  індустріальних 

країн (Бразилія,  Мексика,  Аргентина,  Сінгапур,  Малайзія, 

Тайвань,  Південна  Корея),  країн-експортерів  нафти  (Саудівська 

Аравія, Нігерія, Індонезія, Єгипет), офшорних зон (Бермудські та 

Кайманові острови, Коста-Ріка, Панама, Кіпр, Мальта).  Офшорні 

зони (від англ. offshorr – заморський, заокеанський) – це зони  з 
сприятливими економічними  умовами: пільгове або  навіть 

нульове  оподаткування,  можливість  зберегти  таємницю  угод  і 

внесків, більша свобода дій. 

У ролі прямого інвестора найчастіше виступають 
транснаціональні корпорації (ТНК), для яких тісні межі 

національних економік (це ще одна ознака глобалізації). До ТНК 
відносять компанії, що: 

• мають дочірні фірми (філії) у двох або більше країнах; 
• здійснюють координацію діяльності своїх закордонних філій. 

Переведення значної частини виробництва за кордон, 
створення там філій дозволяє ТНК використовувати ресурси та 

конкурентні переваги  багатьох країн. Якщо після Другої світової 

війни ТНК створювали приблизно 100 закордонних  філій на рік, 
то зараз у тисячу разів більше. 80% батьківських компаній ТНК 

розміщені у промислово розвинутих країнах. За різними 

підрахунками, на ТНК припадає від 2/3 до 3/4 світового експорту. 

Світовий ринок праці формувався внаслідок двох процесів: 
міграції робочої сили і міграції капіталів. Міграція робочої сили – 

це переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу в 
пошуках  кращої роботи та вищого рівня  життя. Причинами 

міграції були нерівномірність розподілу робочої   сили між 

регіонами та різниця у рівні оплати праці. 

У ХІХ ст. робоча сила рухалася за капіталом, у ХХ ст. потоки 

робочої сили і капіталу стали рухатися у протилежних напрямках. 
Менш розвинуті країни породжують потік емігрантів у розвинуті 

країні, що експортують капітал. 
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Приплив робочої  сили  з  інших  країн  дозволяє  розвинутим 

країнам  знизити   середній  рівень  зарплатні,  збільшити  доходи 

бізнесу  та  рівень  ВВП  у  цілому.  Для  країн,  що  розвиваються, 

наслідки протилежні. 

Окрім того, завдяки імміграції розвинуті країни економлять 

кошти на підготовку фахівців. “Відплив умів” (“brain drain”) – це 
термін, що вперше з’явився в англійській пресі у 60-х роках у 
зв’язку з тенденцією переселення англійських вчених у США. З 

часом стала переважати тенденція еміграції кваліфікованих 

фахівців з менш розвинутих країн. 

Включення країни  у світовий  ринок праці має позитивні й 

негативні  наслідки.   Позитивний  –  це  сприяння  вирівнюванню 
умов праці  й  рівнів  доходу,  негативний  –  можливий  “відплив 

умів”.  Доволі  дискусійною  проблемою  у  наш  час  залишається 

проблема імміграції – як легальної, так і нелегальної. 
 
 
 
 

 

5. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

 

Існує як об’єктивна необхідність входження України у світове 

господарство  (переваги   міжнародного  поділу  праці,  екологічні 
проблеми тощо), так  і об’єктивна можливість (економічний 

потенціал,  традиції). Але  економічний стан держави вносить 

корективи у реалізацію на практиці теоретичних доктрин. 
 

 

Таблиця 17-1 

Зовнішня торгівля України в 1998-2006 рр. 

(млн. дол. США) 
 

  
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 

2005 
 

2006 

 

Е
к
сп

о
р
т 

то
в
ар

ів
 

12637,4 11581,6 14572,5 16264,7 17957,1 23066,8 32666,1 34228,4 38368,0 

 

Ім
п

о
р

т 

то
в
ар

ів
 

14675,6 11846,1 13956,0 15775,1 16976,8 23020,1 28996,8 36136,3 45038,6 
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Закінчення табл. 17-1 
 

 

С
ал

ь
д
о

 т
о
р
гі

в
л
і 

то
в
ар

ам
и
 

-2038,2 -264,5 616,5 489,6 980,3 46,7 3669,3 -1907.9 -6670,6 

 

Е
к
сп

о
р
т 

п
о

сл
у
г 

3819,8 3613,9 3486,8 3544,4 4055,3 4248,0 5307,9 6134,7 7505,5 

 

Ім
п

о
р
т 

п
о

сл
у
г 

1430,9 1113,2 1150,9 1147,5 1191,6 1458,0 2058,6 2935,0 3719,4 

 

С
ал

ьд
о
 

п
о
сл

у
г 

2388,9 2500,7 2335,9 2396,9 2863,7 2790,0 3249,3 3199,7 3786,1 

 

В
сь

о
го

 

ек
сп

о
р

т 

16457,2 15195,5 18059,3 19809,1 22012,4 27314,8 37974,0 40363,1 45873,5 

 

В
сь

о
го

 

ім
п

о
р

т 16106,5 12959,3 15316,8 16922,6 18168,4 24478,1 31055,4 39071,3 48758,0 

 

З
аг

ал
ьн

е 
са

л
ьд

о
 

ек
сп

о
р

ту
-і

м
п

о
р
ту

 350,7 2236,2 2742,5 2886,5 3844,0 2836,7 6918,6 1291,8 -2884,5 

 

 
 

З проведенням в  Україні ринкових  реформ  були зняті 

ідеологічні обмеження на залучення у країну іноземного капіталу, 
створена законодавча база та  механізм державного регулювання. 

Спочатку іноземці  вкладали   капітал у  галузі з високою 

оборотністю  капіталу  та  окупністю  –  кондитерську,  пивоварну, 

тютюнову.  З часом сфера вкладення  іноземного  капіталу 

поширилася і на інші галузі. 

Для України залучення  іноземних інвестицій багатьма 

економістами розглядається як необхідна  умова структурної 
перебудови економіки і подальшого економічного зростання. 

Проте для надходження інвестицій у країну потрібний відповідний 
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інвестиційний клімат.  Найчастіше  він  характеризується  такими 

чинниками: 

• економічні (наявні природні ресурси, інфраструктура, 
кваліфікація робочої сили, місткість ринку); 

• політичні (макроекономічна стабільність, правова 
стабільність, конвертованість валюти, приватизація); 

• сприятливий підприємницький клімат (імідж країни, 
проблеми реєстрації підприємств, суб’єктивні чинники). 

 

 

Міграція   робочої  сили  була властива Україні  завжди, 

особливо  для західної  її  частини.   Лібералізація економіки, 

тривалий  та  глибокий  економічний  спад  у  1990-ті  рр.  значно 

посилили ці процеси. Сьогодні мають місце всі  можливі форми 

міграції українців –  тимчасова,  сезонна,  маятникова та 

безповоротна,  коли  мігранти  остаточно  змінюють  місце  свого 

проживання.  Важко  назвати  справжню чисельність   трудових 
мігрантів з України (за оцінками експертів, їх 2,5 мільйони, а деякі 

називають 5, навіть 7 мільйонів). Це втрата кадрового потенціалу 

України за  останні  16 років –   найважливішої  складової 

національного багатства. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ  СЕБЕ, ЧИ   ЗАСВОЇЛИ  ВИ ТЕРМІНИ І 

КАТЕГОРІЇ: глобалізація,  доцентрові, відцентрові тенденції 
розвитку, експорт, імпорт, протекціонізм, абсолютні і порівняльні 

переваги,   теорема Хекшера-Оліна,  парадокс Леонтьєва,   теорія 
національних конкурентних переваг, “національний ромб”, митні 

тарифи, квоти,  ембарго, торгівельний  і  платіжний   баланс, 

промисловий і позичковий капітал, прямі й портфельні інвестиції, 
офшорні  зони,  транснаціональна корпорація  (ТНК),  “відплив 

умів”. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 
ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ  РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: А.Сміт, 

Д.Рікардо, Е.Хекшер, Б.Олін, П.Семюелсон, В.Леонтьєв, 
М.Портер. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 

1. Що таке глобалізація? Оберіть вірну, на вашу думку, 

відповідь: 

а) стирання кордонів між країнами; 
б) поява глобальних, загальносвітових проблем; 

в) захоплення влади над всім світом окремими країнами; 

г) розповсюдження будь-яких суспільних процесів на весь 

світ; 
д) втрата країнами культурної самобутності; 

е) слово, яким користуються люди, щоб продемонструвати 

свою освіченість. 
2. Чи можна вважати Болонський процес – загально- 

європейський проект,  спрямований  на  створення  в  галузі 

вищої  освіти  єдиного  європейського  простору,  –  одним  з 
аспектів глобалізації? Прокоментуйте. 

3. А.Лінкольну для завершення будівництва трансконти- 

нентальної залізниці порадили закупити дешеві залізні рейки 

у Великій Британії. Він відповів: ”Якщо ми закупимо рейки у 
Великої Британії, то отримаємо рейки, а вони отримають наші 

гроші. Але якщо виготовити рейки тут, у нас будуть і рейки, і 
гроші”. Чи згодні ви з такими міркуваннями? 

4. Згідно з даними, наведеними в таблиці, визначте, яким 

товаром країні А слід торгувати з країною Б. Прокоментуйте. 

Яку теорію ви при цьому використовуєте? 
 

Країни Витрати робочого часу, години 

Банани (1 ц) Цвяхи (1 ц) 

Країна А 40 20 

Країна Б 60 80 

 

5. Якою теорією можна пояснити експорт комп’ютерів з США, 

одягу з Тайваню, пшениці з Канади? 

6. В Росії на одного працівника припадає досить багато землі, 
принадної для обробки. Але вона імпортує продовольчі 

товари. Чи спростовує цей факт теорему Хекшера-Оліна? 

7. Що  краще  для  країни:  коли  експорт  більше  за  імпорт  або 

навпаки? 
8. Користуючись наведеними даними, складіть платіжний 

баланс країни Амазонії: 
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Експорт зброї 2 млн. дол. 

Експорт нафти 6 млн. дол 

Імпорт зерна 5 млн. дол. 

Доходи від іноземного туризму в країні Амазонії 6 млн. дол. 

Грошові перекази іноземців з країни Амазонії 2 млн. дол. 

Купівля акцій приватних корпорацій Франції 6 млн. дол. 
Купівля золота у іноземних громадян 1 млн. дол. 

 

9. Уряд  має  намір  збалансувати  платіжний  баланс,  який  має 

значне позитивне сальдо.  Оцініть такі заходи з точки зору 

придатності для досягнення поставленої мети: 

• стимулювання експорту за допомогою субсидій; 
• зниження імпортних зборів у межах ЄС. 

10. Французький уряд захищає вітчизняні кінофільми від 
експансії Голівуда, скорочуючи до мінімуму кількість 

американських фільмів у програмах передач, називаючи це 
“культурною винятковістю”. Чи можна вважати це прикладом 

протекціонізму? Чи суперечить це принципам чистої 

конкуренції? 

11. Чи зрозумілий для вас вираз ”репатрійований капітал”? (Кіпр, 
Віргінські острови). 

12. Використовуючи  закони  попиту  і  пропозиції,  доведіть,  що 

приплив  робочої  сили  з  країн,  що  розвиваються,  дозволяє 
розвинутим країнам знизити середній рівень зарплатні, 

збільшити прибуток корпорацій та ВВП. 

13. Як  ви  розумієте  вираз  “лібералізація  зовнішньої  торгівлі”? 

Що таке монополія зовнішньої торгівлі? 
14. Наведіть  вигоди та недоліки  протекціонізму  та вільної 

торгівлі. Наведіть  історичні приклади, коли проведення 
протекціоністської політики було дуже доречним. 

15. Коли виявляється вигідною така форма організації бізнесу як 

ТНК? 

16. Що  таке  вивіз  капіталу  та  міграція  капіталу?  Які  основні 
причини вивозу капіталу за кордон? 

17. Як слід розуміти втечу капіталів за кордон? Для чого і як, на 

ваш погляд, слід припинити втечу капіталів з України? 

18. Які  особливості  має  міжнародна  міграція  робочої  сили  в 
сучасних умовах? 
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ЧИТАТИ НЕ ТІЛЬКИ 

ПІДРУЧНИКИ: 
 

 

1. Прочитайте “Петицію виробників свічок” Ф. Бастіа (див.: 

Макконнелл  К.,  Брю  С.  Экономикс.  –  Гл.  39  (Последний 
штрих)). Яку позицію захищає   автор?  Які аргументи 

опонентів він висміює? 

2. Як Ви розумієте вислів “From marketplaces to placeless 

markets”? Прокоментуйте. 
 
 
 
 
 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Червень 2004 р.) “Зростає чисельність європейських 

компаній,  особливо  британських,  які  вслід  за  американськими 

партнерами виводять власні операції за кордон. 

Близько половини опитаних фірм з європейського списку 

кращих  500  планують  у  найближчі  кілька  років  перевести  в 

офшори частину своїх операцій. Причина – прагнення скоротити 

свої видатки та підтримати власну конкурентоспроможність. 
Однак результати дослідження, що проведені Конференцією 

ООН з торгівлі та  розвитку разом з  мюнхенською 

консалтинговою фірмою Roland Berger Strategy  Consultants, 

показали, що Європа, у тому числі і Велика Британія, є улюбленим 

місцем  для багатьох європейських компаній, що прагнуть 

перемістити сюди свої послуги. 

Британські компанії були джерелом 61% від загальної 
кількості  робочих  місць  у  сфері  послуг,  що  перемістилися  за 

кордон. На Німеччину та  країни Бенілюкс припадає по 14% від 

цього показника. 

Найбільш часто послуги  переміщуються в країни Азії, в 

основному  в  Індію,  де  здійснюється  37%  проектів,  у  Західну 

Європу (29%)  і у Східну Європу (22%). У  Західній  Європі 

основними районами для  переміщення послуг є Велика Британія, 

Ірландія,  Іспанія  та  Португалія;  у  Східній  Європі  –  Польща, 
Угорщина та Румунія. 

 
 
 
 

272 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ   
 

Безумовно, лідером відносно  переміщення   робочих місць 

вважається Індія. Ця  країна – найбільш важливе місце 

офшорного призначення. 

В компаніях кажуть, що головним мотивом для переводу за 
кордон є скорочення виробничих витрат, яке зазвичай складає 20- 

40%. 

Представники близько 80% компаній заявили, що їхні проекти 

були успішними, і лише 3% залишилися незадоволеними. 
Майже 60% поточних або запланованих проектів мають на 

увазі надання таких послуг як фінанси, бухгалтерія, підтримка 

інформаційних  технологій  та  управління  персоналом.  Третина 
компаній  перемістили  або  роздумують  про  переміщення  таких 

послуг, як центри обробки клієнтських дзвінків. 

Не дивлячись на успішний досвід компаній, які вже 

перемістили свої послуги за кордон, майже половина опитаних 

європейських компаній не мають подібних планів”. 
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