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Структура курсу: 

І семестр: 

 
- 16 годин лекцій 

- 14 годин практичних занять 

- 1 колоквіум 

- захист індивідуальних завдань 

- екзамен 
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- 12 годин лекцій 

- 12 годин практичних занять 

- 1 колоквіум 

- захист індивідуальних завдань 

- курсова робота 

- екзамен 

- державний екзамен 

  

+ Дипломна робота 

ІІ семестр: 
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Методичне забезпечення: 

1. Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальних та практичних занять з 

дисципліни „Міжнародна торгівля” для 

студентів спеціальностей „Міжнародні 

економічні відносини”, „Маркетинг”  

2. Методичні вказівки до виконання курсових 

робіт з дисципліни „Міжнародна торгівля” для 

студентів спеціальностей 6.030403 

„Міжнародні економічні відносини” та 7.050108 

„Маркетинг”.  
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Критерії оцінювання студентів 

з навчальної дисципліни «Міжнародна 

торгівля» 

 

14 індивідуальних завдань (12+2) - 3 бали = 42 бали 

23 тести – 5 балів = 115 балів 

2 контрольні роботи  – 10 балів = 20 балів 

2 колоквіуми  – 10 балів = 20 балів 

_________________________________________ 

Всього = 197 балів 

 

Додаткові бали можна отримати за: 

участь у дебатах; 

участь у дискусіях на лекціях та семінарських заняттях; 

виступи з доповідями на семінарських заняттях; 

інші форми участі у навчальному процесі. 
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ТЕМА 1 

 

Предмет і завдання вивчення 
дисципліни „Міжнародна торгівля” 
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ПЛАН 

1. Предмет і завдання вивчення 
дисципліни „Міжнародна торгівля” 

2. Сутність та економічний зміст 
міжнародних торговельних відносин 

3. Основні періоди розвитку міжнародної 
торгівлі 
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1. Предмет і завдання 

вивчення дисципліни 
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 Міжнародна економіка 

Екон. теорія 

Міжнародна 

інформація 

Монетарна політика 

 

Світові фінанси 

 

Теорія МВ 

 

Міжнар. 

торгівля Міжнародна 

політика 

Перехідні 

економічні 

системи 

Міжнародний інноваційний 

менеджмент 

Міжнародні 

організації 
Економічна дипломатія 

Фінансовий 

менеджмент 

Регулювання світової 

економіки 
Корпоративне 

управління 

Теорія грошей 

 

Економіка 

Фінансова 

математика 

Економічна теорія 

 
Статистика 

 

Міжнар. маркетинг 

Вища математика 

 

Валютно-кред. відносини 

 

Країнознавство 

 Світова 

економіка 

Кредит і банки 

Податки і системи 

оподаткування 

Основи наукових 

досліджень 

Міжнародні митні 

регулятори 

Міжнародні 
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Зміст курсу “Міжнародна торгівля” 

 Основні торговельні партнери України        Основні операції 

 Тенденції у зовнішній торгівлі України     

 Посередники у зовнішній торгівлі          Торгові звичаї 

 Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій 

 Конкурентоспроможність  Вибір конкурентної позиції 

  Асортиментна політика на зовнішніх ринках 

  Контракти (Incoterms)    Платіжні умови контракту 

  Умови прийому-передачі товару   

  Основні види торгових посередників      

  Техніка біржових операцій 

  Міжнародне науково-технічне співробітництво 

 Сучасна торговельна політика України 
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Предметом дисципліни є  

   економічні, правові, організаційні 
та інформаційні взаємозв’язки, 
які виникають в ході 
обґрунтування, підготовки, 
укладення і виконання 
торгівельних операцій за межами 
даної країни. 
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Мета дисципліни - 

   набуття теоретичних і 

практичних навиків 

обґрунтування ефективності 

торгівельних операцій з 

зарубіжними партнерами, їх 

укладення і здійснення. 
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Завдання дисципліни: 

1. вивчити стан торгівельних зв’язків у світі 

та Україні як окремої галузі економіки. 

2. розглянути поняття міжнародної угоди, її 

основні види та схеми здійснення. 

3. вивчити методи міжнародного 

маркетингу та отримати навики їх 

застосування в МТ. 
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Завдання дисципліни: 

4.   отримати практичні навики підготовки 
міжнародно-торгівельних операцій. 

5.   вивчити зміст окремих умов 
зовнішньоторговельного контракту та отримати 
навики їх формування і формулювання. 

6.   розглянути особливості виконання контрактів в 
окремих сферах МТ. 

7.   вивчити методику, техніко-економічного 
обґрунтування доцільності 
зовнішньоекономічних операцій. 
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Основні теорії, моделі та концепції 
міжнародної торгівлі: 

Класичні теорії:  

 меркантилізм; 

 теорія абсолютних 

переваг А. Сміта; 

 теорія відносних 

переваг Д. Рікардо. 
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 Неокласичні теорії:  

 теорема Хекшера-Оліна 

 парадокс Леонтьєва 
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 Неотехнологічні теорії: 

 модель наукомісткої спеціалізації; 

 теорія технологічного розриву 

 теорія життєвого циклу продукту на 

світовому ринку (Р. Верном, 1966 р.) 
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Сучасні теорії, моделі та концепції 
міжнародної торгівлі: 

 модель економії на 

масштабах; 

 модель 

внутрішньогалузевої 

торгівлі  

(П. Ліндерт, 1961 р.); 

 теорія конкурентних 

переваг (М. Портер, 1991 

р.).  
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Зв’язок курсу „Міжнародна торгівля” 
з іншими дисциплінами: 

 Міжнародні економічні відносини 

 Макроекономіка та мікроекономіка 

 Статистика; 

 Маркетинг; 

 Комерційна діяльність. 

 



21 

 
МЕВ 

Екон. теорія 

Міжнародна 

інформація 

Монетарна політика 

 

Світові фінанси 

 

Теорія МВ 

 

Міжнар. 

торгівля Міжнародна 

політика 

Перехідні 

економічні 

системи 

Міжнародний інноваційний 

менеджмент 

Міжнародні 

організації 
Економічна дипломатія 

Фінансовий 

менеджмент 

Регулювання світової 

економіки 
Корпоративне 

управління 

Теорія грошей 

 

Економіка 

Фінансова 

математика 

Економічна теорія 

 
Статистика 

 

Міжнар. маркетинг 

Вища математика 

 

Валютно-кред. відносини 

 

Країнознавство 

 Світова 

економіка 

Кредит і банки 

Податки і системи 

оподаткування 

Основи наукових 

досліджень 

Міжнародні митні 

регулятори 

Міжнародні 
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2. Сутність та економічний 

зміст міжнародних 

торговельних відносин 
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Міжнародна торгівля –  

це сфера міжнародних товарно-

грошових відносин у формі обміну 

товарами і послугами між покупцями і 

продавцями різних країн.   
 

   Міжнародна торгівля являє собою 

сукупність зовнішньої торгівлі всіх 

країн світу.  
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Зовнішня торгівля - 

це оплачуваний експорт та 

імпорт товарів (послуг) будь-якої 

держави з іншими країнами. 
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Показники розвитку міжнародної торгівлі 

1. Абсолютні 

(обсягові) 

2. Результуючі 3. Структурні 4. Інтенсивності 5. Ефективності 

1.1. Експорт 

(реекспорт) 

2.1. Сальдо 

2.1.1. торговельного 

балансу 

2.1.2. балансу послуг 

2.1.3. балансу 

поточних 

операцій 

3.1. Товарна 

структура: 

3.1.1. експорту 

3.1.2. імпорту 

4.1. Обсяг експорту / імпорту / 

зовнішньоторговельног

о обороту на душу 

населення 

5.1. Макроекономічні 

5.1.1. ефективність 

зовнішньоторговельно

го обороту 

5.1.2. ефективність експорту 

5.1.3. ефективність імпорту 

1.2. Імпорт 

(реімпорт) 

1.3.  Зовнішньо-

торговельний 

оборот 

3.2. Індекс 

диверсифікації 

експорту 

1.4. Генеральна 

торгівля 

2.2. Індекси стану 

балансу 

3.3. Регіональна 

структура 

експорту та 

імпорту 

4.2. Квоти: 

4.2.1. експортна 

4.2.2. імпортна 

4.2.2. зовнішньо-торговельна  

5.2. Ефективність 

зовнішньоторговельни

х операцій: 

5.2.1. ефект експорту 

5.2.2. ефективність експорту 

5.2.3. рентабельність 

експорту 

5.2.4. ефект імпорту 

5.2.5. ефективність імпорту 

1.5. Спеціальна 

торгівля 

(експорт та 

імпорт) 

2.3. Індекс „умови 

торгівлі” 

1.6. Фізичний обсяг 

зовнішньої 

торгівлі 

2.4. Індекс 

концентрації 

експорту 

3.4. Індекс 

географічної 

концентрації 

(експорту, 

імпорту) 

4.3. Інтенсивність і рівень 

внутрішньогалузевого 

обміну 

2.5. Коефіцієнт 

імпортної 

залежності 

країни 

2.6. Індекс  чистої 

торгівлі 
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Зовнішню та міжнародну торгівлю 

характеризують три важливі параметри: 

1. загальний обсяг; 

2. товарна структура; 

3. географічна структура  
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Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

 1)  обсяги експорту (від lat. еxportare - 

вивозити) – вивезення товарів 

(робіт, послуг, результатів 

інтелектуальної діяльності) з митної 

території країни за кордон без 

зобов’язання їх зворотного 

ввезення; 
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Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

 2) обсяги імпорту - (від лат. importare — 

ввозити) — ввезення товарів, робіт, послуг, 

результатів інтелектуальної діяльності, в т. 

ч. виняткових прав на них, на митну 

територію країни з-за кордону без 

зобов'язання про зворотне вивезення.  



29 

Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

 3) зовнішньоторговельний оборот – сума 

вартості експорту і імпорту країни або груп 

країн за певний період: рік, квартал, 

мі-сяць.  

ЗТО = Е + І,     де 

ЗТО — зовнішньоторговельний обіг; 

Е — обсяг експорту (у вартісних одиницях); 

I—обсяг імпорту (у вартісних одиницях) 
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Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

  

4) торговельне сальдо країни: 

S = Е - І 
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Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

 5) обсяги реекспорту – вивіз  з країни 

товару, раніше ввезеного за-за кордону, 

але який не зазнав переробки в даній 

країні. 

6) обсяги реімпорту – зворотній ввіз раніше 

вивезеного за кордон вітчизняного товару, 

але який не зазнав там переробки. 
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Схема реекспортної операції: 

 

Країна 

реекспортер 

Країна експортер 

Країна-споживач 

товару 

Поставка товару 

Платіж  

Платіж  
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Показники обсягів міжнародної 

торгівлі: 

 7) генеральна (загальна) торгівля – прийняте у 

міжнарод-ній статистиці позначення 

зовнішньоторговельного обігу з урахуванням 

вартості транзитних товарів 
 

GT = E + I + T 

де GT — генеральна (загальна) торгівля;  

Е — вартість експорту;  

I—вартість імпорту; 

Т— вартість транзитних товарів, перевезених через 

територію країни  
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Структуризація товарного потоку 

Видобувна 

промисловість 
 

Переробна 

промисловість 
 

Сільське 

господарство 
 

Промисловість 

 

Сфера послуг 

Продовольчі товари та 

напої 
 

Промислова сировина 
 

Паливо та мастильні 

матеріали 
 

Машини, обладнання, 

інструменти 
 

Транспортні засоби 
 

Промислові товари 

народного споживання 

 

Сировинні 

товари 

 

Напівфабрикати 

 

Готові вироби 

(виробничого і 

невиробничого 

призначення) 

 

За 
походженням 

За 
призначенням 

За 
ступенем 

обробки 
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Міжнародна торгівля класифікується за такими 

товарними групами: 

 
 продовольство (включаючи напої і тютюн); 

 сировинні товари; 

 мінеральне пальне; 

 готові товари та напівфабрикати (хімічні 

товари, машини, обладнання, транспортні 

засоби та інші готові товари); 

 інші товари. 
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Виділяють такі категорії послуг 

у міжнародній торгівлі:  

1. фінансові; 

2. транспортні; 

3. професійні (виробничі); 

4. туристичні; 

5. соціальні. 
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Показники рівня збалансованості 

товарної структури експорту та імпорту: 

 1) Індекс диверсифікації експорту — це індекс 
відхилення товарної структури експорту країни від 
структури світового експорту.  

 

 

 
 

 Sj — індекс диверсифікації експорту країни; 

 hij — частка і-го товару в загальному експорті країни j; 

 hj — частка і-го товару в загальному світовому експорті. 

2
1


 


n

i

jij hh

jS
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1) Індекс диверсифікації 

експорту 
0 

1 

Позитивне значення 

 
структура експорту країни 

не відрізняється від 

світової або тієї, з якою 

порівнюється 

Негативне значення 

 

структура експорту 

країни дуже 

відрізняється від 

світової або тієї, з 

якою порівнюється 
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1) Індекс диверсифікації 

експорту 
Значення індексу для: 

Промислово-розвинуті країни: 0,2 – 0,4 

 Франція: 0,252 

 Великобританія: 0,268 

 США: 0,344 

Країни що розвиваються: 0,8-0,9 

 Уганда та Гвінея: 0,96 

 Нігер: 0,93 

 Нігерія: 0,91 

 Судан: 0,92 

 Україна: 0,75 
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2) Індекс концентрації експорту 

(індекс Хіршмана) —  

 застосовується у світових зіставленнях і 

показує, наскільки широкий спектр товарів 

експортує країна. При 239 класифікованих видах продукції (за 

методологією ООН), він має вигляд: 

 

 

 

 

 Нj — індекс концентрації експорту країни/ (j — індекс країни)  

 239 — кількість видів продукції за класифікацією ООН 

 i — індекс товару (від 1 до 239)  

 Хі — вартість експортованих товарів країною  

 Х – загальна вартість експорту країни j, яка розраховується за формулою: 

 
239
1

239
1

239

1

2

1/ 







 
i

X

X

j
iH





239

1i

iXX



41 

2) Індекс концентрації експорту 

(індекс Хіршмана) — 

Значення індексу для: 

Промислово-розвинуті 

країни:  

 Італія: 0,056 

 Франція: 0,057 

 Австрія: 0,06 

 

 
Країни що розвиваються:  

 Габон: 0,82 

 Уганда: 0,86 

 Гвінея: 0,84 

 Нігерія: 0,95 

 Країни-експортери нафти: 

 Об’єднані Арабські Емірати: 0,83 

 Саудівська Аравія: 0,78 

 Ірак: 0,78 

 Кувейт: 0,6  

 Україна: 0,75 

0 
1 

Позитивне значення 

 
Країна експортує 

широкий спектр товарів 

Негативне значення 

 
Країна експортує 

переважно обмежену 

групу товарів 
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3) коефіцієнт імпортної залежності 

країни — 

 відношення обсягу імпорту певного товару 

до обсягу його споживання в країні.  

ij

ij

P

I

ijZ 

де Iij – обсяг імпорту і-го товару в країну j 

 Рij – обсяг споживання (реальна місткість ринку) і-го товару в країну j 

 Обсяг споживання, в свою чергу, розраховується за формулою: 

Рij = Qij + Iij - Eij   , 
де:  Qij  - обсяг виробництва і-го товару в країні   j 

Iij  - обсяг імпорту і-го товару в країну   j 

Еij  - обсяг експорту і-го товару з країни   j 
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3) коефіцієнт імпортної 

залежності країни 

0 

1 

 Позитивне 
значення 

 

 Імпортна 
незалежність 
(країна 
задовольняє 
потребу у товарі 
самостійно) 

Негативне значення 

 
Велика імпортна 

залежність 

(країна задовольняє 

потребу в товарі 

повністю за рахунок 

імпорту) 



44 

 

Показники розвитку міжнародної торгівлі 

1. Абсолютні 

(обсягові) 

2. Результуючі 3. Структурні 4. Інтенсивності 5. Ефективності 

1.1. Експорт 

(реекспорт) 

2.1. Сальдо 

2.1.1. торговельного 

балансу 

2.1.2. балансу послуг 

2.1.3. балансу 

поточних операцій 

3.1. Товарна 

структура: 

3.1.1. експорту 

3.1.2. імпорту 

4.1. Обсяг експорту / імпорту / 

зовнішньоторговельного 

обороту на душу населення 

5.1. Макроекономічні 

5.1.1. ефективність 

зовнішньоторговельного 

обороту 

5.1.2. ефективність експорту 

5.1.3. ефективність імпорту 

1.2. Імпорт 

(реімпорт) 

1.3.  Зовнішньо-

торговельний оборот 

3.2. Індекс 

диверсифікації 

експорту 

1.4. Генеральна 

торгівля 

2.2. Індекси стану 

балансу 

3.3. Регіональна 

структура експорту 

та імпорту 

4.2. Квоти: 

4.2.1. експортна 

4.2.2. імпортна 

4.2.2. зовнішньо-торговельна  

5.2. Ефективність 

зовнішньоторговельних 

операцій: 

5.2.1. ефект експорту 

5.2.2. ефективність експорту 

5.2.3. рентабельність 

експорту 

5.2.4. ефект імпорту 

5.2.5. ефективність імпорту 

1.5. Спеціальна 

торгівля (експорт та 

імпорт) 

2.3. Індекс „умови 

торгівлі” 

1.6. Фізичний обсяг 

зовнішньої торгівлі 

2.4. Індекс 

концентрації 

експорту 

3.4. Індекс 

географічної 

концентрації 

(експорту, імпорту) 

4.3. Інтенсивність і рівень 

внутрішньогалузевого обміну 

2.5. Коефіцієнт 

імпортної залежності 

країни 

2.6. Індекс  чистої 

торгівлі 
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3. Основні періоди розвитку 

міжнародної торгівлі 
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Підходи до періодизації 

розвитку міжнародної торгівлі: 
 за етапами розвитку науково-технічного прогресу 

(за змінами у виробничих силах); 

 за етапами вдосконалення транспортної системи 

(як транспортних засобів, так і доріг); 

 за пріоритетними напрямами у 

зовнішньоторговельних політиках країн 

(лібералізація / протекціонізм); 

 за основними ключовими історичними подіями у 

світі. 



47 

Етапи розвитку міжнародної 

торгівлі: 

 І — початковий (з XVIII ст. до першої 

половини XIX ст.); 

 II — друга половина XIX ст. — початок 

Першої світової війни (1914р.); 

 III — період між двома світовими війнами 

(1914—1939 рр.); 

 IV — повоєнний (50—60-ті роки); 

 V — сучасний (з початку 70-х років): 
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І етап розвитку міжнародної торгівлі 

Чинники 

зовнішнього 

середовища 

Особливості 

торговельних 

процесів 

Регулювання  

з XVIII ст. до першої половини XIX ст. 

Промислові 

революції 

Залучення нових 

регіонів земної 

кулі до 

міжнародного 

товарообміну 

Прогрес у 

розвитку 

транспортної 

мережі світу 

Революція в 

засобах зв'язку  

 

Вивезення товарів 

Лідерство 

Великобританії на 

світовому ринку 

Випередження темпів 

зростання світового 

товарообороту порівняно 

з ростом промислового 

виробництва 

 

Перевага 

політики 

протекціонізму 

Зародження 

політики 

фритредерства 
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ІІ етап розвитку міжнародної торгівлі 

Чинники 

зовнішнього 

середовища 

Особливості 

торговельних процесів 

Регулювання  

друга половина XIX ст. — початок Першої світової 

війни (1914р.) 
 

НТП у виробництві 

товарів 

Розвиток 

транспортних шляхів 

і поліпшення якісних 

характеристик 

транспортних засобів 

Розвиток 

монополістичного 

виробництва 

 

Вивезення капіталу 

Швидке зростання 

товарооброту 

Зміна співвідношення сил 

на світовому ринку 

(зменшення впливу 

Великобританії та Франції) 

Концентрація торговельних 

зв'язків між найбільш 

розвинутими країнами 

 

Посилення 

протекціоністських 

тенденцій 

Перехід від 

захисного до 

наступального 

протекціонізму 
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Динаміка частки країн у 

світовому експорті, % 
Країни Роки Країни Роки 

1870 1913 1870 1913 

Великобританія 25,0 15,2 Австро-

Угорщина 

3,7 3,1 

Франція 10,4 7,8 Нідерланди 3,2 3,6 

Німеччина 9,7 13,1 Бельгія 2,8 4,2 

США 7,5 11,2 Японія 0,6 1,6 

Росія 4,8 3,9 Інші країни 32,3 36,3 
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Динаміка частки країн у 

світовому експорті, % 
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ІІІ етап розвитку міжнародної торгівлі 

Чинники 

зовнішнього 

середовища 

Особливості 

торговельних процесів 

Регулювання  

період між двома світовими війнами  

(1914—1939 рр.) 
 

Наслідки Першої 

світової війни 

(економічні та 

політичні) 

Економічні кризи 

(1920-1921 рр., 

1929-1933 рр.) 

Початок 

формування двох 

світових систем 

господарства 

 

Тривале та глибоке 

порушення торговельних 

зв'язків 

Різкі коливання обсягів 

товарообороту 

Переважно сировинна 

структура експорту та 

імпорту 

 

Посилення митного 

протекціонізму 

Крах міжнародної 

валютної системи та 

виникнення 

валютних блоків 
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ІV етап розвитку міжнародної торгівлі 

Чинники 

зовнішнього 

середовища 

Особливості 

торговельних процесів 

Регулювання  

повоєнний (50—60-ті роки) 
 

Посилення 

диференціації двох 

світових систем 

господарства 

Розпад світової 

колоніальної системи 

Формування 

регіональних 

інтеграційних 

угруповань 

Поява глобальних 

міжнародних 

організацій 

 

Збільшення темпів росту 

світового товарооброту 

Зрушення в товарній 

структурі експорту 

Послаблення позицій країн, 

що розвиваються 

Посилення позицій Японії, 

ФРН, Італії, Канади; 

зменшення питомої ваги 

США, Великобританії та 

Франції в світовому експорті 

 

Перехід до політики 

лібералізації 

зовнішньоторговельних 

зв'язків 

Реалізація комплексу 

митно-тарифних заходів 

під егідою ГАТТ 
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Динаміка структури світового 

експорту, % 

Група товарів Роки 

1953 1963 1970 

   Сировина, 

продовольство та 

паливо 

53,2 42,6 24,7 

Готові вироби 46,8 57,4 75,3 
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Динаміка структури світового 

експорту, % 
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V етап розвитку міжнародної торгівлі 

Чинники 

зовнішнього 

середовища 

Особливості 

торговельних процесів 

Регулювання  

 сучасний (з початку 70-х років) 
 

Посилення міжнародної 

конкуренції 

Зміцнення існуючих і 

поява нових 

інтеграційних угруповань 

Індустріалізація 

більшості країн, що 

розвиваються 

Розпад світової 

соціалістичної системи 

господарства 

 

Різке збільшення обсягів торгівлі 

Підвищення ролі зовнішньої 

торгівлі в економічному розвитку 

країн 

Значні коливання рівня світових 

цін 

Зрушення в товарній структурі 

експорту (послуги, промислові 

товари) 

Поширення усталених і 

довгострокових відносин 

Збільшення частки 

внутрішньофірмових поставок у 

світовій торгівлі 

Підвищення ролі країн, що 

розвиваються 

Посилення конкуренціїї між 

 

Перехід від тарифного до 

нетарифного регулювання 

Неопротекціонізм 

Стимулювання 

експортного виробництва 

Поява тенденції до 

створення замкнутих 

економічних блоків 
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ТЕМА 2 

Історичні аспекти розвитку 

міжнародної торгівлі 
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ПЛАН 

 Сучасні особливості розвитку 

міжнародної торгівлі  

 Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі СРСР та її наслідки для України 

 Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 

України на сучасному етапі  

 Зовнішньоторговельне співробітництво 

України з Європейським Союзом 

 Торговельні відносини України з СНД 


