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18. Особливості становлення світового ринку капіталів 

 Етапи становлення світового ринку капіталів. Загальна характеристика сучасного стану світового фінансового ринку. 
Феномен глобалізації. Структура потоків капіталу. Засадничі механізми впливу потоків капіталу. Анти-, про- та ацикліч-
ність потоків капіталу. Переваги і недоліки потоків капіталу. “Імпорт” іноземної продуктивності. “Деіндустріалізація” еконо-
міки та потоки капіталу. Макроекономічні наслідки потоків капіталу в основних моделях відкритої економіки. Індикатори 
мобільності капіталу. Закритий і відкритий паритет процентної ставки. Ризики поспішної лібералізації для потоків капіталу. 
Реверс потоків капіталу. “Раптова зупинка” потоків капіталу в країнах, що розвиваються. Балансовий ефект. Ціновий 
“спазм”. Інструменти профілактики “раптових зупинок”. Причини відмінного макроекономічного впливу потоків капіталу в 
окремих країнах. Світові фінансові кризи (загальна характеристика). Індикатори “перегріву” економіки. Основні уроки 
кризових явищ на світовому фінансовому ринку. Глобальні дисбаланси. Загроза фінансового меркантилізму. 

 19. Операції портфельного інвестування на світовому ринку капіталу  

 Логіка портфельного інвестування. Структура портфельних інвестицій. Портфельні інвестори. Основні тенденції світового 
ринку капіталу. Особливості виникаючих ринків. Причини зростаючої нестабільності світових фінансових ринків. Індикато-
ри “перегріву”. Азійська фінансова криза (1997-98 рр.): передумови та довгострокові наслідки. Модель Боутона. Кредитні 
рейтинги. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату. Портфельні інвестиції в Україні.  

20. Інтернаціоналізація ринку банківських кредитів та послуг в умовах глобальної трансформації   

 Міжнародне кредитування та сучасні проблеми з ліквідністю світових ринків капіталу. Механізми впливу іноземних банків. 
Наслідки низьких процентних ставок. Списання активів. Уроки кризи заборгованості 1980-х років для світової банківської 
системи. Шляхи вирішення проблеми заборгованості: збільшення офіційної допомоги розвитку, угоди про реструктуриза-
цію боргу, радикальні зміни в економічній політиці. Реакція банківської системи на “перегрів” фондового ринку. Проблеми 
для монетарної політики. Колективне “самогубство” телекомів (1997─2003 рр.) як приклад для банківської системи. 
Сучасні проблеми іноземних банків у країнах ЦСЄ.   

21. Прямі іноземні інвестиції 

 Визначення та загальна характеристика. Шляхи здійснення і географія ПІI. Форми прямого інвестування: філії, процес 
злиття та придбання, спільні підприємства і різноманітні альянси. Основні теорії ПІI: міжнародного життєвого циклу това-
ру, конкурентної переваги, відносних коштів, теорія Даннінга. Чинники залучення ПІІ в Україні. Загальна оцінка процесу 
прямого інвестування. Значення ПІI для економік країн ЦСЄ і колишнього Радянського Союзу. 

22. Міжнародна торгівля: основні теоретичні концепції  

 Вихідні припущення моделі Хекшера─Оліна─Самуельсона. Постійна віддача на чинники виробництва. Неповна спеціалі-
зація. Інтенсивність використання чинників виробництва. Поняття про абсолютну і відносну перевагу. Вплив зовнішньої 
торгівлі на споживання і виробництво. Відмінності у заробітній платі. Підстави для торговельного протекціонізму. Теорема 
Рибчинського. Теорема про вирівнювання вартості чинників виробництва. Теорема Столпера─Самуельсона. Віддача на 
чинник виробництва. Класична та неокласична теорії міжнародної торгівлі. Основні елементи теорій міжнародної торгівлі: 
чинники виробництва, кошти заміщення, криві байдужості, бюджетних обмежень, виробничих можливостей та відносних 
цін. Елементи зростаючої віддачі та недосконалої конкуренції в теоріях міжнародної торгівлі. Парадокс Метцлера. Понят-
тя про оптимальний тариф. Соціальні кошти митних тарифів. Різновиди міжнародних картелів. Особливості демпінгу. Тех-
нічний прогрес і транспортні кошти в теоріях міжнародної торгівлі. Економічне зростання в моделях міжнародної торгівлі. 
Потенційні обмеження моделей міжнародної торгівлі та шляхи їх пояснення. Поняття про “стратегічну” торгівлю. Нові 
теорії міжнародної торгівлі: класифікація та принципові відмінності. Агломераційна модель Мартіна.  

23. Інструменти торговельної політики  

 Загальна характеристика інструментів торговельної політики (імпортне мито, експортний податок, імпортні та експортні 
квоти і субсидії). Основні різновидності, механізми впливу і особливості використання імпортного мита у малій відкритій та 
великій відкритій економіках. Імпортні квоти і мито: порівняльний аналіз. Мотивація використання експортного податку та 
експортних субсидій. Поняття про ефективний митний захист. Інструменти нетарифного регулювання та причини їх поши-
рення у світовій торгівлі. Основні аргументи протекціонізму. 

24. Cучасні тенденції у світовій торгівлі   

 Лібералізація торгівлі та протекціонізм: порівняльний аналіз. Використання нетарифних інструментів торговельного про-
текціонізму в промислових країнах (США, Західна Європа, Японія). Критичний аналіз використання торговельного протек-



 
ціонізму в країнах Латинської Америки (1950─60-ті роки) та наступної лібералізації зовнішньої торгівлі (1970─90-ті роки). 
Порівняльний аналіз торговельної політики в країнах ЦСЄ. Особливості антидемпінгових розслідувань проти українських 
виробників. Протекціонізм як економічне та соціально-політичне явище. Кошти економічної ізоляції. Торгівля послугами. 
Специфічні форми організації світової торгівлі: бартер, зустрічні операції, компенсаційні угоди. Підстави для зростаючого 
попиту на землю. Особливості функціонування нафтового картелю OPEC.  

25. ГАТТ/СОТ    

 Передумови створення ГАТТ та основні принципи діяльності ГАТТ/СОТ. Основні етапи переговорного процесу в рамках 
ГАТТ. Поточні проблеми ГАТТ/СОТ: торгівля фінансовими послугами, умови надання транспортних та телекомунікаційних 
послуг, пересування робочої сили. “Нові” питання в діяльності СОТ: іноземні інвестиції, антимонопольне та міграційне 
законодавство. Особливості вступу до СОТ країн з перехідною економікою. Перспективи CОТ. Потенційний вплив вступу 
Росії до СОТ на україно-російську торгівлю. 

26. Міграція робочої сили у світовій економіці 

 Структура міграційних процесів. Основні причини міграції робочої сили: підвищений попит на робочу силу в країнах-акцеп-
торах, важке економічне становище в країнах-донорах, очікування кращих заробітків за кордоном тощо. Теоретичні моде-
лі: Мінсера, Роя, Борхаса. “Втеча мізків” з країн, що розвиваються. Географія міграційних потоків у світовій економіці. Етні-
чна діаспора. Чинники формування підвищеного попиту на іноземну робочу силу в промислових країнах. Регіональна 
“пастка стагнації” та шляхи її подолання. Приватні трансферти: засадничий характер, макроекономічний вплив, циклічні 
ефекти і соціальні наслідки. Економічні та соціально-політичні наслідки міграції робочої сили. Легальна і нелегальна міг-
рація у світовій економіці. Оцінка перспектив міграції у Західній Європі та США. 
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Контроль знань: 

Домашні завдання 5х2 10 
Контрольні роботи 1х10 10 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5x2 10 (практичні завдання) 
Тести   1x10 10 (комп’ютерний варіант) 
   2х5 10 (практичні заняття) 
Практикум  1х5 5 
Інтернет-практикум 1х5 5 
Всього    70 

 


