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ПЕРЕДМОВА 

 

Для розвитку сучасних світогосподарських зв’язків характерними є 

поглиблення міжнародної інтеграції національних економік, їх секторів та 

окремих регіонів країн, глобалізація конкуренції та уніфікація її форм між 

основними учасниками міжнародних економічних відносин (МЕВ), 

посилення впливу діяльності провідних транснаціональних корпорацій (ТНК) 

на розвиток світового господарства. Особливого значення для країн з 

перехідною економікою набуває активна участь у міжнародному поділі праці 

та інтеграційних процесах шляхом ефективного здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), оскільки це є важливим фактором 

трансформації та розвитку економіки. Вказаним посилюється важливість 

вивчення сучасних тенденцій розвитку міжнародної економіки, теоретичних 

засад становлення глобальних економічних процесів та поглиблення цієї 

проблематики у підготовці студентів.   

Вивчення предмета „Міжнародна економіка” передбачає дослідження 

особливої сфери суспільно-виробничих зв`язків, що виходять за 

територіальні межі окремих держав. Таким чином, метою викладання 

дисципліни “Міжнародна економіка” є формування у майбутніх фахівців 

умінь аналізувати особливості формування зв’язків між країнами, визначити 

їх вплив на національні економіки у світовому економічному просторі, 

аналізувати окремі проблеми у сфері міжнародних економічних відносин. 

 Методика вивчення курсу „Міжнародна економіка” для студентів 

заочної форми навчання базується на поєднанні лекційних, семінарських 

занять та самостійної роботи студентів. Самостійна робота є однією із 

складових навчального процесу і основним засобом оволодіння студентами 

навчальним матеріалом у вільний від занять час.  

Мета самостійної роботи студентів полягає у вивченні декількох 

найбільш важливих теоретичних концепцій міжнародної економіки, а також 

сучасних тенденцій і закономірностей розвитку світового господарства, які 
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виносяться на самостійне вивчення, засвоєння їх здійснюється шляхом 

відповідного контролю. Мета контролю самостійної роботи студентів – 

отримання інформації про рівень і правильність самостійного засвоєння 

студентом проблемних питань з курсу „Міжнародна економіка”.  

Запропоновані завдання для контрольних робіт передбачають 

закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про порядок організації 

та проведення роботи із збору та аналітичної обробки інформації у сфері 

міжнародних відносин. Виконання завдань для самостійного опрацювання є 

обов’язковим для кожного студента і є необхідною умовою допуску до 

складання семестрового іспиту. 

 

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ 

 

Контрольна робота – це коротке викладення певної наукової чи 

навчальної проблеми в письмовому вигляді. Контрольна робота готується, як 

правило, на основі аналізу  декількох джерел  інформації (не менше трьох), 

зміст яких вільно і компактно викладається в доступній для розуміння формі, 

оформляється розбірливим почерком. 

Контрольна робота складається з двох  теоретичних і одного 

практичного завдання. Вона повинна мати характер самостійного 

дослідження літератури. В тексті контрольної роботи дається аналіз вивченої 

літератури та пропонується власна інтерпретація висновків та фактів, з якими 

ознайомився студент під час роботи над основними джерелами.  

Контрольна робота оформляється в окремому зошиті. Сторінки 

контрольної роботи нумеруються. На початку роботи необхідно вказати 

завдання свого варіанта та шифр залікової книжки повністю, наприкінці – 

список використаної літератури. 

Щоб вибрати завдання  контрольної роботи, необхідно з’ясувати 

останню та передостанню цифри шифру вашої залікової книжки. Потім, 
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використовуючи  таблицю, наведену в додатку А, знайти квадрат, що 

знаходиться на перетині  останньої та передостанньої цифр шифру залікової 

книжки. Наприклад, передостання – 3 (див. по вертикалі), остання цифра 

шифру залікової книжки – 2 (див. по горизонталі), це означає, що завдання  

вашої контрольної роботи № 32 передбачає виконання  33 та 81 теоретичних 

питань і 32 практичного завдання. 

 

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ 

 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Предмет, поняття, структура  та завдання вивчення дисципліни. 

Поняття про відкриту економіку та напрями формування єдиного світового 

господарства. 

 Особливості сучасного стану міжнародних економічних відносин. 

Перспективи розвитку міжнародної економіки. Сучасні економічні теорії. 

 

Література: 

[8];  [9, с.7-25]; [11]; [37]; [51]; [78]; [86]. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Етапи  формування і розвитку МЕВ. Основні складові частини (країни) 

міжнародної економіки. Групи країн та типи економік в системі МЕВ. 

Характерні риси економічного розвитку  промислово розвинених та країн, 

що розвиваються.  

 

Література: 

[8];  [9, с.26-49]; [11]; [14]; [49]; [51].  
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Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг 

Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі. Основні 

тенденції  світового ринку товарів та послуг. 

Характеристика світових товарних ринків. Особливості торгівлі 

сировиною та енергетичними ресурсами. Торгівля сільськогосподарськими 

товарами. Торгівля промисловими товарами, машинами і устаткуванням. 

Теорія абсолютної переваги. Теорія відносної переваги. Сучасні теорії 

міжнародної торгівлі. Трансформаційна крива виробничих потужностей. 

Криві байдужості. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. 

Роль Світової організації торгівлі (СОТ) у регулюванні міжнародної 

торгівлі. Організаційна структура СОТ та принципи діяльності. 

 

Література: 

[9, с.50-81]; [11]; [14]; [25]; [43]; [48]; [52];   

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 

Загальна характеристика сучасного стану світового фінансового ринку 

Роль  технологічних процесів у формуванні світового фінансового ринку. 

Міжнародні потоки капіталу. Міжнародна міграція капіталу як одна з 

основних форм міжнародної економіки.   

Причини і сутність вивозу капіталу. Основні складові частини 

фінансових потоків. Проблеми світового фінансового ринку. 

 

Література: 

[9, c. 82-94]; [11]; [33, с. 164-177]; [53]; [78]; [81]. 

 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне співробітництво 

Визначення прямих іноземних інвестицій та характеристика їх 

динаміки. Основні фактори впливу на процес прямого інвестування. Форми 

прямого інвестування. Світова географія прямих іноземних інвестицій. 
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Значення прямих іноземних інвестицій для реструктуризації економіки країн 

Східної Європи та країн із перехідною економікою. 

 

Література: 

[9, с.95-118]; [11]; [15, с.69-86]; [53]; [78]. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит 

Класифікація міжнародного кредиту. Форми кредитування зовнішньої 

торгівлі. Міжнародні позики і їх роль у світовій економіці. Структура 

світового ринку позичкових капіталів. 

Роль інноваційних, технологічних та дерегуляційних процесів у 

формуванні світового фінансового ринку. 

 

Література: 

[9, с.119-136]; [11]; [19]; [34]; [42]; [53]; [78]. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці 

Функціонування  світового ринку праці. Механізм перерозподілу 

робочої сили між різними країнами та регіонами. Використання трудових 

ресурсів та інтенсифікації обміну знаннями і досвідом між народами. 

Основні тенденції світового ринку праці, його роль у світовій 

економіці. Стан національного ринку праці. Шляхи інтеграції України у 

світовий ринок праці. 

 

Література: 

[9, с.137-158]; [11];  [51]; [70]; [78]. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція 

Якісна характеристика структури міграційних потоків. Основні 

причини міграції. Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів. 
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Географічні потоки міграції в сучасному світі. Міграційні потоки в 

Західну Європу. Міграція в США. Стан міграції в Східній Європі і країнах 

колишнього СРСР. 

Література: 

[9, с.159-176]; [11];  [52];  [78]. 

 

Тема 9. Світова валютна система 

Основні елементи світової валютної системи. Міждержавне 

регулювання валютних відносин. Міжнародні фінансові організації: 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (структура, мета та основні напрямки 

діяльності). 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку та його дочірні 

організації (МАР, БАГІ). Структура Світового банку. 

 

Література: 

[9, с.177-197]; [11]; [19]; [53]; [78]. 

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки 

Вплив  факторів на стан міжнародних розрахунків. Способи і засоби 

платежу, що використовуються в міжнародній торгівлі. 

Основні види міжнародних розрахунків. Особливість міжнародних 

розрахунків. Природа міжнародних розрахунків і їх організації. 

 

Література: 

[9, с.198-220]; [11]; [19];  [53];  [77]; [78]. 

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

Поняття про платіжний баланс. Уніфікована методологія складання 

платіжного балансу за “Довідником платіжного балансу” МВФ. Структура 

платіжного балансу. Методи збору інформації для платіжного балансу. 
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Основні розрахунки платіжного балансу та їх інтерпретація. 

Розрахунковий або поточний рахунок. Рахунок капіталу. Базисний рахунок. 

Рахунок резервних платежів. 

 

Література: 

[9, с.221-240]; [11];  [51];  [77]; [78]. 

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція 

Суть та основні передумови міжнародної регіональна інтеграції. 

Передумови створення Європейського Союзу, структура і організація. Угоди 

міжнародної  інтеграції. Основні регіональні організації. Перспективи 

інтеграційних процесів у міжнародній економіці. 

 

Література: 

[9, с.241-269]; [11]; [49]; [50]; [51]. 

 

Тема 13. Глобалізація  економічного розвитку 

Сутність та проблеми глобалізації у міжнародній економіці. Основні 

показники економічного розвитку та їх інтерпретація. Порівняння рівнів 

економічного розвитку. Значення показника ВВП для міжнародних 

порівнянь економічного розвитку країн. 

 

Література: 

[9, с.270-287]; [11]; [44, c.1200-1204];  [52]; [78]. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову  економіку 

Сучасні процеси міжнародної економічної інтеграції. Напрями та 

пріоритети сучасного етапу інтернаціоналізації господарського життя. 

Середовище глобальної конкуренції. Стратегічні інтереси всіх країн та 

регіонів світу.    
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Економічні наслідки інтеграції країн у світову економіку. Об’єктивні 

можливості інтеграції України у світове господарство.  

 

Література: 

[9, c.288-314];  [11]; [49]; [50]; [51]; [78]. 

 

3. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Перелік питань для виконання теоретичної частини контрольної роботи 

 

1. Поняття і суть світового господарства, міжнародного поділу праці і 

світового ринку. 

2. Етапи формування і розвитку МЕВ. 

3. Фактори формування єдиного світового ринку і системи МЕВ. 

4. Характеристика глобальних проблем світового господарства. 

5. Критерії оцінки конкурентоспроможності країн. 

6. Особливості сучасного стану міжнародних економічних відносин. 

7. Сутність і принципи економічного розвитку в умовах глобалізації. 

8. Фактори і критерії порівнянь рівнів економічного розвитку.  

9. Економічний зміст індексу людського розвитку. 

10.  Моделі економічного розвитку. 

11.  Проблеми економічного розвитку у світовому контексті. 

12.  Оцінка перспектив економічного росту в країнах Південно-Східної Азії. 

13.  Порівняльна характеристика показників відкритості національних 

економік. 

14.  Характеристика світового ринку золота. 

15.  Міжнародний рух капіталів як форма МЕВ. 

16.  Міжнародний кредит і його види. 

17.  Світовий ринок позичкових капіталів. 

18.  Особливості та структура прямого іноземного інвестування. 
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19.  Міжнародний ринок портфельних інвестицій. 

20.  Україна на ринку міжнародних інвестицій. 

21.  Міжнародні прямі інвестиції: причини та фактори впливу на їх напрями в 

середовищі промислово розвинутих країн. 

22.  Іноземне інвестування і структурна трансформація в країнах з перехідною 

економікою. 

23.  Вплив ТНК на економіку країн-імпортерів капіталу. 

24.  Наслідки світової фінансової кризи на економічну діяльність провідних 

ТНК світу.  

25.  Сутність та економічний зміст міжнародних торговельних відносин. 

26.  Сучасні особливості розвитку міжнародної торгівлі. 

27.  Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі. 

28.  Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі. 

29.  Кон’юнктура світового товарного ринку і її вплив на динаміку 

українського експорту. 

30.  Маркетингова стратегія реалізації експортного потенціалу української 

економіки. 

31.  Зовнішньоторговельний дефіцит США: причини утворення і характер 

впливу на міжнародні економічні відносини. 

32.  Зовнішня торгівля України з країнами ЄС. 

33.  Зовнішня торгівля України з країнами СНД. 

34.  Лібералізація та протекціонізм у торговельній політиці Аргентини, 

Бразилії, Польщі, Естонії (на вибір). 

35.  Особливості прояву „голландської хвороби” в країнах-експортерах 

сировини. 

36.  Принципи регулювання зовнішньоторговельної діяльності. 

37.  Основні інструменти зовнішньоторговельної політики. 

38.  Сучасні особливості регулювання міжнародної торгівлі. 

39.  Роль Світової організації торгівлі (СОТ) у регулюванні міжнародних 

торговельних відносин. 
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40.  Офшорні зони світу: практичні аспекти функціонування. 

41.  “Відплив умів” у сучасних міграційних процесах. 

42.  Вимоги МВФ до складання платіжного балансу. 

43.  Причини виникнення фінансових криз. 

44.  Наслідки світової фінансової кризи для світового господарства. 

45.  Принципи роботи банків розвитку. 

46.  Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку країн з перехідною 

економікою. 

47.  Проблеми відповідності української фінансової системи міжнародним 

стандартам. 

48.  Проблема заборгованості країн, що розвиваються. 

49.  Управління державним боргом України і міжнародний досвід. 

50.  Відносини України з НАТО. 

51.  Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили. 

52.  Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в 

постсоціалістичних країнах. 

53.  Вплив міжнародної економічної інтеграції на функціонування ТНК. 

54.  Джерела зовнішнього фінансування країн з перехідною економікою. 

55.  Диверсифікація сучасних форм міжнародного кредитування. 

56.  Кредитування економіки України міжнародними фінансовими 

інститутами. 

57.  Динаміка зовнішніх впливів на економічні  процеси в Україні. 

58.  Досвід західноєвропейських країн у залученні іноземної робочої сили. 

59.  Економіко-правові аспекти інтеграційних процесів у трансформаційних 

економіках. 

60.  Ефективна державна міграційна політика — передумова повноцінної 

інтеграції України у світовий ринок праці. 

61.  Європейський Союз і Україна. 

62.  Закономірності Європейської інтеграції: від економіки до політики. 

63.  Зовнішньоекономічна  політика Франції. 



 13

64.  Зовнішньоекономічна  політика Японії.  

65.  Зовнішньоекономічна політика Великої Британії. 

66.  Зовнішньоекономічна політика Німеччини. 

67.  Зовнішньоекономічна політика США. 

68.  Зовнішньоекономічна політика України. 

69.  Інформаційне забезпечення діяльності міжнародних організацій. 

70.  Інформаційні технології в галузі міжнародних економічних відносин. 

71.  Кредитна діяльність МВФ. 

72.  Кредитування економіки України міжнародними фінансовими 

інститутами. 

73.  Методи державного регулювання платіжного балансу. 

74.  Методологія розрахунку прогнозу платіжного балансу. 

75.  Механізм функціонування МВФ. 

76.  Валютні зони: історія створення, принципи функціонування, перспективи 

розвитку. 

77.  Міждержавне та наднаціональне регулювання валютно-кредитних 

відносин. 

78.  Міжнародний валютний фонд (МВФ): структура, операції, джерела 

фінансування. 

79.  Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово-

кредитної сфери.  

80.  Офіційна допомога розвитку (проблеми ефективності). 

81.  Особливості регулювання міграційних процесів на регіональних ринках. 

82.  Особливості формування світового та регіональних ринків праці. 

83.  Передумови міжнародної інтеграції України. 

84.  Перспективи економічних реформ в Україні. 

85.  Практика та традиції європейської інтеграції. 

86.  Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції. 

87.  Проблеми економічної інтеграції країн колишнього Союзу. 

88.  Проблеми інформаційного забезпечення банківської системи України. 
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89.  Роль МВФ в регулюванні сучасних фінансово-кредитних відносин.  

90.  Роль Паризького і Лондонського клубів кредиторів у вирішенні проблем 

зовнішньої заборгованості країн. 

91.  Роль структурних фондів у реалізації соціальної політики Європейського 

Союзу. 

92.  Світовий банк (СБ) і Україна: проблеми співпраці. 

93. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 

94.  Стратегія економічної інтеграції України в умовах фінансової  

глобалізації. 

95.  Структурні зрушення в соціальній сфері та трансформація імміграційної 

політики постіндустріальних країн. 

96.  Сучасна валютна політика розвинених країн. 

97.  Сучасний стан та суперечності у розвитку СНД. 

98.  Сучасні інтеграційні пріоритети України. 

99.  Україна і Світова організація торгівлі (СОТ): позитивні та негативні 

фактори. 

100. Фінансовий механізм північноамериканської економічної інтеграції. 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Економіка країн Центральної Європи характеризується такими 

чинниками зростання, як стимулювання інвестиційних процесів, 

приватизація державної власності, лібералізація зовнішньої торгівлі, 

розвиток малого та середнього бізнесу. Для якої відомої моделі економічного 

розвитку характерні такі ознаки? Охарактеризуйте детально цю модель 

розвитку та визначте можливості та перспективи її впровадження в Україні.   

2. Яка модель розвитку характеризується гармонізацією 

взаємовідносин між людиною та природою, необхідністю збереження 

навколишнього середовища? Проаналізуйте, в яких країнах і в яких сферах 

впроваджується ця модель. Наведіть приклади можливостей її втілення в 

нашій країні.  

3. Визначте, які країни належать до групи “Великої вісімки”. Як 

вплинула світова фінансова криза на економічне та соціальне становище в 

цих країнах? Які існують проблеми економічної співпраці України з цими 

країнами на сучасному етапі? 

4. У рейтингу конкурентоспроможності країн світу, що публікується 

щороку Всесвітнім економічним форумом, провідні позиції займають так 

звані “Азіатські тигри”. Вкажіть, які країни належть до цієї групи та 

охарактеризуйте особливості та проблеми їх економічного розвитку. 

Окресліть перспективи економічної співпраці України з країнами цієї групи. 

5. У таблиці 1 наведені дані про макроекономічні показники та 

чисельність населення у країнах, що є найбільшими експортерами світу за 

2008 р. Визначте показники ВВП на душу населення, обсяги експорту на 

душу населення, експортні квоти, частку країн у світовому ВВП та експорті. 

Проаналізуйте рівень відкритості національних економік та визначте її вплив 

на економічний розвиток. Як вплинула світова фінансова криза на головні 

макроекономічні показники аналізованих країн?     
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Таблиця 1 

Основні макроекономічні показники та чисельність населення у 

найбільших країнах-експортерах за 2008 р. 

Країна Номінальний 
ВВП, млн. 
дол. США  

Обсяг експорту, 
млрд. дол. США 

Чисельність 
населення, млн. осіб 

Німеччина 3 667 513 1 465 82,268 
Китай 4 401 614 1 428 1 319,983 
США 14 264 600 1 301 301,621 
Японія 4 923 761 782 127,771 
Нідерланди 868 940 634 16,381 
Франція 2 865 737 609 61,707 
Італія 2 313 893 540 59,375 
Бельгія 506 392 477 10,626 
Росія 1 676 586 472 141,636 
Великобританія 2 674 085 458 61,034 
Світ в цілому 60 689 812 16 127  6 705 
 

6. Зберіть інформацію про зовнішню торгівлю України за останні 5 

років і оформіть результати у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники зовнішньої торгівлі України за 5років, млн. дол. США 
Країни t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

Експорт 
Всього, 
 в тому числі 

     

Країни ЄС      
Країни СНД      
Інші країни світу      

Імпорт 
Всього, 
 в тому числі 

     

Країни ЄС      
Країни СНД      
Інші країни світу      

 

Розрахувати по кожній групі країн: 

- торговельний баланс; 

- торговельний оборот; 

- частку країн ЄС та СНД в експорті та імпорті України. 

Прокоментуйте отримані результати та зробіть висновок про динаміку 

та структуру зовнішньої торгівлі України. 

7. Проаналізуйте діяльність ТНК в умовах глобалізації. Які з 
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найбільших світових ТНК представлені в Україні? Визначте позитивні та 

негативні наслідки діяльності ТНК для економіки нашої країни.     

8. Економіка України характеризується надмірною залежністю від 

поставок енергоносіїв з Росії. Проаналізуйте динаміку та проблеми 

українсько-російських відносин у сфері торгівлі нафтою та газом за останні 

роки. Визначте можливість використання альтернативних джерел 

забезпечення енергоносіями для України. 

9. Визначте найбільші світові центри аукціонної торгівлі за основними 

товарними групами та проаналізуйте особливості їх функціонування. 

Окресліть перспективи залучення вітчизняних експортерів та імпортерів до 

світової аукціонної торгівлі. 

10.  Окресліть головні тенденції та проблеми розвитку світових 

товарних бірж. Обґрунтуйте перспективи діяльності вітчизняних експортерів 

на світових товарних біржах.  

11.  16 травня 2008 року Україна стала повноправним членом СОТ. 

Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки від членства нашої країни у 

багатосторонній системі регулювання торгівлі у коротко- та довгостроковій 

перспективі. Результати аналізу сильних та слабких сторін і можливостей та 

потенційних загроз для  економіки України оформіть у вигляді табл. 3. 

Таблиця 3 

SWOT-аналіз економіки України після вступу до СОТ 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- 
- 

- 
- 

Сприятливі можливості Потенційні загрози 
- 
- 

- 
- 

 

12.  Окресліть можливі позитивні та негативні наслідки від вступу до 

СОТ для таких галузей економіки України: металургія, машинобудування, 

сільське господарство та харчова промисловість, банківський сектор та 

страхування. Які заходи повинен впроваджувати Уряд для нейтралізації 
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можливих загроз для окремих галузей? 

13.  24 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України визнав переможцем 

конкурсу з продажу 93,02 % акцій ВАТ "Криворізький гірничо-

металургійний комбінат “Криворіжсталь” металургійний холдинг “Mittal 

Steel Germany GmbH”, який запропонував за пакет акцій цього найбільшого у 

світі виробника сталі 24 млрд. 200 млн. гривень. Яка форма цієї інвестиції – 

пряма чи портфельна? Проаналізуйте мотиви іноземного інвестора при 

купівлі цього підприємства.  

14.  Зберіть інформацію про прямі іноземні інвестиції в Україні за 

останні 5 років і оформіть результати у вигляді таблиці 4. 

Таблиця 4 
Показники прямого іноземного інвестування в Україні,  

млн. дол. США 
Країни t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

Всього, 
 в тому числі 

     

Країни ЄС      
Країни СНД      
Інші країни світу      

Розрахувати по кожній групі країн: 

- щорічні темпи зростання прямих іноземних інвестицій; 

- частку країн ЄС та СНД в прямих іноземних інвестиціях України. 

Прокоментуйте отримані результати та зробіть висновок про динаміку 

та структуру прямих іноземних інвестицій в Україні. 

15.  Проаналізуйте галузеву структуру прямих іноземних інвестицій в 

Україні за останні роки. Визначте відповідність структури капіталовкладень 

національним інтересам нашої країни. Обґрунтуйте рекомендації щодо 

оптимізації галузевої та географічної структури прямого іноземного 

інвестування в Україні. 

16.  Які з наведених прикладів іноземних інвестицій відносяться до 

прямих, а які – до портфельних: 

- металургійний холдинг “Mittal Steel Germany GmbH” придбав    

93,02 % акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат 

“Криворіжсталь”; 
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- швейцарський інвестиційний фонд придбав в Україні облігації 

державної позики на суму 20 млн. дол. США; 

- у грудні 2003 р. корпорація “Nestlé” придбала 100 % акцій ВАТ 

“Волинь холдинг”, яка випускає продукцію під торгівельною маркою 

“Торчин Продукт”; 

- міжнародний інвестиційний банк “Goldman Sachs” придбав у 2007 р. 

міноритарний пакет акцій найбільшого фінансового брокера України “Dragon 

Capital” (акції були випущені в ході додаткової емісії, а головним власником 

компанії залишився керівний персонал підприємства).  

 Визначте мотивацію іноземних інвесторів у випадку прямого та 

портфельного інвестування. 

17.  Розкрийте вплив прямих іноземних інвестицій на економічне 

зростання у країнах Центральної та Східної Європи. Який позитивний досвід 

залучення прямих іноземних інвестицій та покращання інвестиційного 

клімату доцільно використовувати у нашій країні? 

18.  Окресліть проблеми та перспективи співпраці України з 

міжнародними фінансовими організаціями (Міжнародним валютним фондом 

та Групою світового банку). Обґрунтуйте переваги та загрози поглиблення 

такого співробітництва в умовах світової фінансової кризи. 

19.  Проаналізуйте шляхи інтеграції України у світовий ринок праці. 

Охарактеризуйте чинники, що впливають на мотивацію міграції працівників 

з України. Обґрунтуйте рекомендації щодо вдосконалення державної 

еміграційної політики України.  

20.  Проаналізуйте, як впливає діяльність ТНК на формування світового 

ринку праці. Визначте особливості взаємодії ТНК з урядами у сфері 

соціальної політики у розвинутих країнах і країнах з перехідною економікою.  

21.  На сьогодні поняття “міжнародна міграція робочої сили” — трохи 

застаріле. Чимало дослідників використовують термін “міграція людських 

ресурсів”. У чому, на вашу думку, принципова відмінність між категоріями 

“робоча сила” та “людський ресурс”? Охарактеризуйте роль людських 
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ресурсів у світовій економіці. 

22.  Як відомо, міжнародна трудова міграція, з погляду її соціально-

економічної форми, - це процес формування інтернаціональної вартості 

робочої сили, а також сукупність відносин економічної власності між 

різними суб’єктами з приводу присвоєння створеного нею необхідного і 

додаткового продукту. Проаналізуйте зміни, що відбуваються у процесі 

формування інтернаціональної вартості робочої сили, пов’язані з 

інтелектуалізацією та соціалізацією сучасних виробничих відносин.  

23.  Дослідники виокремлюють два основні типи відтворення 

населення: 1) “демографічна зима” (тип відтворення, який характеризується 

відносно невисокими показниками народжуваності, смертності та природного 

приросту); 2) “демографічна весна” (тип відтворення, який характеризується 

високими і дуже високими показниками народжуваності та природного 

приросту населення). Для яких груп країн, на вашу думку, характерний 

кожен тип відтворення? 

24.  Охарактеризуйте основні проблеми економічного розвитку країн, 

пов’язані з різним типом відтворення населення в них. 

25.  У міжнародних міграційних процесах специфічне місце належить 

процесам “відпливу умів”. Визначте сутність цього поняття та проаналізуйте 

соціально-економічні наслідки цього явища для різних країн. Наведіть 

конкретні приклади. 

26.  Чи справедливим є таке твердження: вплив імміграції на добробут 

громадян країни, що приймає іноземну робочу силу, не залежить від розмірів 

цієї країни? Чому? 

27.  Які кроки уряду США призведуть до зростання міжнародної 

трудової міграції і чому: 

- лібералізація правил виїзду громадян своєї країни за кордон; 

- лібералізація правил в’їзду з-за кордону; 

- прийняття програми економічної допомоги країнам, що роз-

виваються; 
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- прийняття програми диверсифікації географічної структури ім-

міграції? 

28. Чи правильною є теза: оскільки в платіжному балансі кожному 

запису по кредиту відповідає належний запис по дебету, національний 

валютний ринок перебуватиме у стані рівноваги, якщо сальдо платіжного 

балансу в цілому дорівнює нулю? 

29. Розкрийте ступінь впливу платіжного балансу на динаміку 

економічного зростання країни.  

30. Чому, на вашу думку, при системі плаваючого валютного курсу 

неможливо точно визначити величину позитивного чи негативного сальдо 

платіжного балансу країни? 

31. Розкрийте вплив валютного курсу на динаміку торговельного 

балансу країни. 

32. У яких випадках значний дефіцит  балансу рахунка поточних 

операцій повинні викликати занепокоєння держави? 

33. Чи може країна мати дефіцит балансу поточних операцій і 

одночасно позитивне сальдо платіжного балансу? Відповідь обґрунтуйте. 

34. Дефіцит рахунка поточних операцій може бути профінансований 

(виберіть правильну відповідь): 

- шляхом продажу частини національних активів іноземцям; 

- за допомогою зовнішніх запозичень у іноземних банків; 

- за допомогою кредитів МВФ; 

- за рахунок зменшення величини валютних резервів країни; 

- всі перелічені варіанти правильні. 

35. Якщо Росія продає Україні 1 млн. т нафти, то у платіжному балансі 

України ця угода буде показана як (виберіть правильну відповідь): 

- дебет по експорту товарів і кредит по імпорту; 

- дебет по експорту і кредит за статтею притоку корот-

котермінового капіталу; 

- дебет по експорту і кредит за статтею довготермінового капіталу. 
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36. Чому в сучасному світовому господарстві домінують тенденції 

регіональної економічної інтеграції? На вашу думку, регіональна інтеграція і 

глобалізація суперечать чи доповнюють одна одну? Відповідь обґрунтуйте. 

37. Існує думка, що економічна інтеграція між країнами з низьким 

соціально-економічним розвитком неспроможна забезпечити суттєвого 

зростання їхнього добробуту. Що ви думаєте з цього приводу?  

38. Як відомо, з 2004 року членами Європейського Союзу стали 10 

країн Центральної та Східної Європи. Як вплинуло це розширення ЄС на 

подальший розвиток двостороннього економічного співробітництва України 

з даними державами, зокрема, у сфері торгівлі, інвестиційно-коопераційної 

співпраці, трудової міграції та взаємодії у фінансовій сфері?  

39. Які, на вашу думку, фактори інтеграційного процесу в Європі є 

сприятливими, а які несприятливими для України? 

40. Чи ефективна з погляду реалізації національних економічних 

інтересів участь України в інтеграційних об’єднаннях, до яких вона входить? 

Відповідь обґрунтуйте. 
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Продовження додатка А 

Таблиця А.2 
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