
Міжнародна 
торгівля, валютні 

відносини, рух 
капіталів між 

країнами 
 



 
 



До постіндустріального 
світу належать 

найрозвиненіші країни: 
Велика Британія, 

Німеччина, Італія, Франція, 
США, Канада, Японія. 

До нових індустриальних країн (“наздоганяючого 
розвитку”)відносять: Китай, Південна Корея, Сінгапур, 

Тайвань, \гонконг, Малайзія, Філіппіни, Тайланд, 
Туреччина, Мексика, Бразилія, Кувейт, Іран, Об`єднані 

Арабські Емірати. 



 

До країн, які 
розвиваються (країн 

третього світу) належать: 
регіони Азії та Африки 

Постсоціальні країни - це 
країни, які мають ознаки 

розвинутих країн (структура 
експорту, рівень життя), а за 

іншою групою ознак – до 
індустріально розвинених країн 

(ріень наукових досліджень) 



Головні риси сучасного світового 
господарства 

Інтернаціоналізація та зростання ступеня відкритості 
економік всіх країн. Виробництва готових виробів, 

міжнародний розподіл праці, обмін готовою 
продукцією (зменшується світовий експорт сировини) 

Відкрита економіка. Це економічна система, 
орієнтована на максимальну участь у міжнародному 
розподілі праці. Формування світового простору як 

єдиного ринку, використання різних форм спільного 
підприємництва. 



Класична теорія міжнародної торгівлі   
А.Сміта і Д.Рікардо 



Регулювання співвідношення експорту та 
імпорту відбувається за допомогою політики 

протекціонізму та фрітрейдерства. 

Протекціонізм – це захист національної 
економіки від іноземних товарів. 

Фрітрейдерство – це орієнтування на 
вільну торгівлю. 





 
1. Експорт та імпорт послуг. 
2. Міжнародний рух капіталів. 
3. Міжнародна міграція робочої сили (країни 

донори, країни рецепієнти). 
4. Науково-технічне співробітництво (створення 

спільних науково-дослідницьких центрів, 
продаж патентів, ліцензій, спільні 
експерименти, підготовка кваліфікованого 
дослідницького персоналу). 



 

Інтеграція – об`єднання 
національних економік у 

єдине ціле. 

ЄС – єдиний економічний простір, 
який має наднаціональні органи 

регулювання, зокрема 
європейський парламент. 



 

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — це система 
економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, 
обміну та споживання продуктів, що вийшли за рамки 
національних кордонів. 
Міжнародні відносини розподілу — це відносини, які 
виникають з приводу: а) розподілу факторів виробництва 
(засобів виробництва, робочої сили) між країнами; б) 
розподілу продуктів економічної діяльності серед 
суб’єктів із різних країн; в) розподілу доходів між 
учасниками МЕВ. 

Суб'єкти  МЕВ: 
1. Держави 

2. Міжнародні організації 

3. Транснаціональні компанії 
(корпорації)  

4. Фізичні особи 

Форми МЕВ 
1. Міжнародна торгівля 

2. Міжнародний рух капіталу 

3. Міжнародна міграція 
робочої сили  

4. Світова валютна система 

 



 

Середовище МЕВ - різноманітні фактори 
(демографічні, економічні, природні, науково-
технічні, політичні, культурного оточення і т. ін.), 
які впливають на процеси включення країни до 
світових економічних процесів.  

Фактори прямого впливу — безпосередньо впливають 
на операції суб’єктів МЕВ, з одного боку, а з іншого 
— зазнають такої ж дії від учасників МЕВ 
(постачальники, трудові ресурси, законі та установи 
державного регулювання, споживачі, конкуренти).  

Фактори побічного впливу — не мають 
безпосереднього значення для функціонування 
суб’єктів МЕВ, але відбиваються на їх діях (стан 
економіки країни, міжнародні події, соціально-
культурні фактори і т.д.).  



 

Міжнародна валютна система – сукупність 
інститутів, які регулюють міжнародні валютні 
відносини (регулювання стабільних валютних 
курсів) 

Валютний курс – це співвідношення 
обміну двох грошових одиниць. 

Девальвація – це пониження курсу 
національної валюти щодо іноземної 
валюти. 

Ревальвація – це підвищення курсу 
національної валюти щодо іоземної 
валюти 



 

Торговий баланс – це співвідношення 
валютних надходжень від експорту та 
імпорту товарів. 

Платіжний баланс включає 
торговий баланс, а також 
співвідношення валютних 
надходжень від експорту до імпорту 
послуг, капіталу, праці… 



 

Позитивне сальдо (платежі, що надходять 
до країни, перевищують платежі, які країна 
здійснює за кордон) 

Від`ємне сальдо (платежі, що надходять до 
країни, менші за платежі, які країна здійснює 
за кордон) 



 

Міжнародний рух капіталу — це 
переміщення капіталу між країнами у 
пошуку більш вигідної сфери 
застосування. 

Експорт капіталу — це одностороння 
міграція капіталу з однієї країни в інші з 
метою здобуття зиску.  



 

Фактори 
формування 

міжнародного 
поділу праці 

• Природно-географічні — відмінності у 
кліматичних умовах, економіко-

географічному положенні, наявності  
природних ресурсів; 

• Соціально-економічні — характеристики 
робочої сили, науково-технічний 

потенціал, виробничий апарат, масштаби і 
серійність виробництва, темпи створення 

об’єктів виробничої і соціальної 
інфраструктури, особливості історичного 

розвитку, виробничих і 
зовнішньоекономічних традицій, 

соціально-економічний тип національного 
виробництва і зовнішньоекономічних 

зв’язків, політичні фактори країн; 

• Науково-технологічний прогрес — 
розширення та поглиблення науково-
дослідних та конструкторських робіт, 
прискорення темпів морального зносу, 

збільшення оптимальних розмірів 
підприємств, технологічна 

диверсифікація. 



 



 



 


