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ПЕРЕДМОВА 

Пропонований навчально-методичний посібник охоплює 
першу частину курсу «Міжнародні економічні відносини» – 
історію міжнародних економічних відносин. Даний посібник 
містить: тексти лекцій, навчально-методичні матеріали, а 
також порівняльну хронологічну таблицю. 

Структура посібника відповідає нормативній програмі 
курсу і включає, окрім текстів лекцій, плани практичних 
занять та перелік питань і навчальних завдань, що можуть 
бути використані викладачем на заняттях. До кожної теми 
подаються тестові завдання двох видів – тести «правда-
неправда» та тести з вибором правильної відповіді. Запро-
поновані тести апробовані у процесі викладання курсу на 
факультеті міжнародних відносин Львівського національного 
університету імені Івана Франка як для проміжного, так і для 
підсумкового контролю рівня знань студентів. 

Автори лекцій намагались охопити усі важливі явища в 
історії розвитку міжнародних економічних відносин, проте, 
зважаючи, що ця історія охоплює понад шість тисячоліть, а 
лекцій є лише дев’ять, цілий ряд цікавих моментів було 
свідомо опущено. Для уникнення прогалин у вивченні курсу, 
автори намагались відібрати цікаві, достовірні та авторитетні 
літературні джерела для самостійної роботи студентів. 

Матеріали хронологічної таблиці, укладеної доц. І.В.Ми-
хайляк, дають змогу порівнювати події в історії міжнародних 
економічних відносин, економічній історії та історії України. 

До посібника включено 4 історичні карти, які ви-
світлюють міжнародні економічні зв’язки Стародавнього 
Світу та Середньовіччя. Досвід викладання курсу підтвердив 
необхідність включення у посібних карт, що ілюструють саме 
цей період у розвитку міжнародних економічних відносин. 

Тексти лекцій підготували до друку викладачі факультету 
міжнародних відносин та історичного факультету Львів-
ського національного університету імені Івана Франка: 
проф. І.М.Грабинський, проф. С.М.Писаренко, доц. Н.В.Го-
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рін, доц. І.В.Єлейко, доц. А.Є.Заяць, доц. А.М.Козицький, 
доц. Л.Р.Москалик, доц. Р.Я.Москалик, доц. А.В.Пехник.  

Підготовка цього видання присвячується 20-річчю ка-
федри міжнародних економічних відносин факультету між-
народних відносин Львівського університету, яке відзначати-
мемо у червні 2014 р. 

Автори сподіваються, що навчально-методичний посіб-
ник буде в нагоді як викладачам, так і студентам факультетів 
міжнародних відносин. Посібник може бути корисним сту-
дентам магістратури та аспірантам, що проходять педаго-
гічну практику. 
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Лекція 1 
 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ 

 
План лекції 

1. Передісторія формування зовнішньоекономічних 
відносин.  

2. Становлення зовнішньоекономічних зв’язків у IV–II 
тисячоліттях до н.е.  

3. Вплив колонізації земель та розвитку ремісництва на 
поширення зовнішньої торгівлі у І тисячолітті до н.е.  

4. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток 
товарно–грошових відносин.  
 

План практичного заняття 

1. Передісторія формування міжнародних економічних 
відносин:  

а) формування стародавніх цивілізацій;  
б) природно–кліматична диференціація як передумова 
становлення міжнародних економічних відносин;  
в) особливості матеріального виробництва в стародавніх 
цивілізаціях. 

2. Становлення зовнішньоекономічних зв’язків у IV–II 
тисячоліттях до н.е.: 

а) особливості розвитку торгових шляхів;  
б) формування інституту тамкару (купців) у Шумері, 
Вавилонії, Ассирії, Угаріті та Каніші;  
в) поширення кару в Західній Азії;  
г) роль держави в організації міжнародних економічних 
відносин. 

3. Вплив колонізіції земель та розвитку ремісництва на 
поширення зовнішньої торгівлі у І тисячолітті до н.е.:  

а) формування торговельних потоків на зламі І–ІІ 
тисячоліть до н.е.;  
б) фінікійська колонізація басейну Середземного моря;  
в) Велика грецька колонізація VIII–VI ст. до н.е.;  
г) залучення Скіфії до зовнішньої торгівлі;  
д) розвиток транзитної торгівлі. 

4. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток 
товарно–грошових відносин: 
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а) виникнення монет і формування грошових систем; 
б) початки формування банківської справи: операції 
трапедзидів у Греції та аргентаріїв у Римі; 
в) поширення купецьких об’єднань – фіасів у Греції; 
г) особливості міграції робочої сили у Стародавньому 

Світі; 
д) поділ сфер впливу у міжнародній торгівлі Стародав-
нього Світу. 

 

Література 
 

а) основна: 

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. – К.: 
Либідь, 2006. – С.16-100. 

б) додаткова: 

1. Балух В.С., Коцур В.П. Історія стародавнього Риму. – 
Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 680 с. 

2. Всемирная история в 10 т. / Академия наук СССР; Под ред. 
Францева Ю.П.- М.: Госполитиздат, 1955.- Т.1.- С.150-151, 211, 329. 

3. Геродот. Історії в дев’яти книгах. – К.: Наукова думка, 1993. – 
575 с. 

4. Дудка Р.А. Курс лекцій з історії Стародавньої Греції та Риму. 
– Ніжин: НДПУ ім.Миколи Гоголя, 2002. – 200 с. 

 

1. Передісторія формування зовнішньоекономічних 
відносин 

Вже понад сорок тисяч років людина господарює на 
Землі як Homo sapiens – «людина розумна». Із них майже 
тридцять тисяч років людина добувала для себе необхідні 
дари природи збираючи дикоростучі рослини, полюючи та 
рибалячи, використовуючи при цьому лише примітивні 
знаряддя праці, які ж сама і виробляла. Життя общин у цей 
період істотно залежало від зовнішніх природно-
кліматичних умов. Природне, незалежне від людини, 
відновлення засобів існування людини визначало якість її 
життя – достаток чи голод. 

Відступ льодовиків змінив умови існування людини: 
змінився клімат; багато тварин, на яких люди полювали в 
епоху палеоліту, вимерли; великі простори у Північній 
Африці та Середній Азії почали перетворюватись у пустелі, 
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змушуючи людей мігрувати і пристосовуватись до нових умов 
життя; у той же час на північ від Альп та Карпат виросли 
великі ліси, а східні узбережжя Середземномор’я та 
узбережжя Чорного моря вкрились соковитими травами. 

Приблизно 12 тисяч років тому люди почали виробляти: 
сіяти зерно, розводити худобу, що давало змогу менше 
залежати від зовнішніх умов. Люди навчились вирощувати 
зерно, робити борошно, випікати хліб. Землеробство сприяло 
удосконаленню сільськогосподарських знарядь праці, жорен, 
млинів тощо. Одомашнення тварин і розвиток скотарства 
зробили людей незалежними від мисливської удачі. 
Вирощування худоби, насамперед овець, забезпечувало 
людей молоком, сиром, м’ясом, хутром, шкірою та вовною в 
обсягах значно більших, ніж це дозволяло мисливство. Як 
наслідок – розвинулись обробка шкіри, виробництво 
вовняних виробів тощо.  

Точне місце і дата усіх цих досягнень людини, а також, чи 
пов’язані вони між собою – невідомо достеменно. Розвиток 
землеробства та скотарства зробили життя людей більш 
забезпеченим та безпечним. Така господарська діяльність 
потребувала більшого простору і сприяла розселенню людей 
у північній теплій зоні Східної півкулі. Найсприятливішими 
для цього виявилися лісостеп та долини великих рік. Так, у 
середині ІІІ тисячоліття до н.е. землеробство розповсюдилось 
та розвивалось в українських степах, в долині Дунаю, на 
західних узбережжях Середземного моря. Між VI та III 
тисячоліттями до н.е. землеробами-скотарями були освоєні 
долини Нілу, Євфрату та Інду. Люди навчились раціонально 
використовувати розливи рік для землеробських цілей. Була 
створена та розбудовувалась іригаційна система та 
меліорація. Необхідність організації меліораційно-
іригаційних робіт сприяла розвитку технічної культури і 
зародження стародавніх цивілізацій. Організацією таких 
робіт займались вожді-жреці – далекі попередники царів.  

Землеробство на заливних землях було примхливим та 
менш продуктивним ніж у передгір’ях. До того ж, наприклад, 
в долині Євфрату не було ані будівельного лісу, ані металу чи 
каміння, придатного для виготовлення знарядь праці. У той 
же час сусідні племена мали і придатне каміння і давно вже 
виготовляти мідні знаряддя праці.  

Осіле життя в селах робило можливим поділ праці не 
лише у залежності від віку та статі. Поділ праці став 
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причиною появи спеціалізації, що у свою чергу підвищило 
продуктивність праці та стимулювало технічний прогрес.  

Нововведення в одному виді діяльності дуже швидко 
відображалося в інших. Набутий досвід господарювання в 
певних природно-кліматичних умовах та за доступності 
певних природних ресурсів сприяло удосконаленню ремесел.  

Наявність покладів кремнію і виготовлення з нього 
кам’яних знарядь праці, розвиток ремесел на базі місцевої 
сировини, насамперед гончарства, також сприяли 
формуванню регіональної спеціалізації. Важливе значення 
для людей мали перші вдалі спроби виплавляння та обробки 
золота та міді.  

Є очевидним, що природно-кліматична диференціація 
стала первинною причиною спеціалізації виробників і 
породила необхідність обміну між ними.  

Історія Стародавнього Світу охоплює понад чотири 
тисячоліття. Починається вона від появи найдавніших 
державних утворень в долині Нілу та в Межиріччі Тигру та 
Євфрату у IV тисячолітті до н.е. 

 

2. Становлення зовнішньоекономічних зв’язків у IV–
II тисячоліттях до н.е. 

Розвиток цивілізації ознаменувався у IV тисячолітті до 
н.е. важливими змінами у матеріальній культурі людства – 
освоєнням металів: золота, міді, срібла, свинцю, олова. 
Особливо важливе значення мало зародження металургії. 
Людство перейшло до нової епохи – епохи металів. 
Найдавніші віднайдені вироби із золота та міді датуються VI 
тисячоліттям до н.е., проте цілеспрямоване виробництво міді 
розпочалося не швидше ніж у V тисячолітті до н.е., а 
найвірогідніше – у четвертому. Виробництво бронзи (сплаву 
міді та олова) та виробів з неї, особливо знарядь праці, 
з’явилось ще пізніше. Мідні руди видобували на півдні 
Кавказу, півночі Ірану, в горах Анатолії. Тому цілком 
закономірно, що наявність родовищ міді сприяли 
формуванню засад спеціалізації Близького Сходу у середині 
IV тисячоліття до н.е. у виробництві виробів з міді та бронзи.  

Освоєння технологій видобутку металів, їх використання 
в господарстві дало можливість підвищити продуктивність 
людської праці і створило передумови для першого великого 
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поділу праці – відокремлення землеробства від скотарства, а 
згодом, і для другого – відокремлення ремесла від сільського 
господарства. Спеціалізація виробників сприяла розвитку 
обміну. 

Блага, які були виготовлені тими чи іншими племенами, 
які опинились у сприятливіших природних умовах ставали 
предметами обміну, формуючи попит на такі блага і 
сприяючи спеціалізації виробництва. Такі блага, ставши 
предметом обміну, переходили з рук в руки, долаючи 
величезні, як на ті часи, відстані. Так, наприклад, в Єгипті 
використовувалась мідь видобута в Синаї, а в долині Тигру і 
Євфрату – мідь з Ірану, обсидіан (вулканічне скло) з Кавказу. 
Спеціалізація формувала потребу в обміні і в середині самих 
племен. Проте це був обмін продуктами, який ще не знав 
грошей. Обмін продуктами спеціалізації, нагромадження 
багатства на територіях із сприятливішими природними 
умовами спричиняв міжплемінні війни з метою грабунку, 
проте наявність мідної зброї у багатших племен сприяло 
збільшенню їх військової сили. Війни стають засобом 
збагачення, примноження реальної влади і економічних 
переваг. Полонених у міжплемінних війнах у IV тисячолітті 
до н.е. вже не вбивали, а використовували як рабів, 
насамперед, у сільському господарстві.  

Формування стародавніх цивілізацій відбувалося на 
основі оптимального пристосування типу господарської 
діяльності до умов навколишнього середовища. В її основі 
було землеробство. Господарство мало натуральний 
характер. За обмеження внутрішньої торгівлі, розвивалась 
зовнішня торгівля, яка зумовлювалась, насамперед, 
необхідністю обміну сільської продукції на технічну 
сировину. 

Розвиток рабовласництва наприкінці IV – на початку ІІІ 
тисячоліття до н.е. сприяв формуванню перших рабо-
власницьких держав – Єгипту та Межиріччя. 

Розвиток економіки Єгипту дозволив не лише повністю 
задовольнити власні потреби у зерні та ремісничих виробах, а 
сприяв формуванню їх надлишків. У той же час сам Єгипет 
потребував метали, насамперед олово (яке було необхідне 
для виробництва бронзи) та срібло, а також, будівельну 
деревину. Ця обставина активізувала зовнішню торгівлю у 
XXI-XVIII століттях до н.е. Єгипетські торгові каравани через 
Дельту, Суецький перешийок, палестинські та сирійські міста 
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прямували до Малої Азії та Вавилону. Одним із центрів 
торгівлі Єгипту із державами, розташованими на північний 
схід від нього було місто Бібл у Фінікії. Саме через Бібл 
Єгипет діставав олово та срібло з Малої Азії, ліванський кедр 
та будівельну деревину1. 

Південний торговельний шлях, що вів до Нубії та Пунту 
розпочинався у Фівах. Тут формувались торгові експедиції, 
які через ущелину Ваді Хаммамат добирались до порту Гасуу 
на березі Червоного моря, звідки торговельні судна 
прямували на Синайський півострів або на південь – до 
Пунту2. Єгипет завозив мідь, бірюзу і малахіт з Синайського 
півострова, ебенове дерево, слонову кістку, екзотичних 
тварин з Пунту, золото з Ефіопії3. 

У XVI-XII століттях до н.е. для реалізації зовнішньо-
економічних завдань Єгипет починає широко 
використовувати військові походи. Так, лише внаслідок 
одного походу Аменхотеп ІІ захопив понад 100 тис. рабів, які 
були переправлені в долину Нілу і поповнили ряди основних 
виробників, що працювали на полях, доглядали за худобою, 
працювали в майстернях ремісників та домашньому 
господарстві. Разом із полоненими в долину Нілу приганяли 
сотні тисяч голів різноманітної худоби, привозили завойовані 
цінності: золоті та срібні речі, вироби з бронзи4. Єгипет 
перестав задовольнятись захопленим у військових походах і 
організував стягнення щорічної данини із переможених 
країн. Окрім визначеної кількості рабів, худоби і зерна, 
кожна країна поставляла продукти свого ремесла та природні 
багатства – сировину та корисні копалини. Так, Ефіопія у 
вигляді щорічної данини Єгипту постачала золото та слонову 
кістку; Палестина та Сирія – срібло, свинець, олово, лазурит, 
тканини та фарби; Ліван – корабельний ліс та кедр5. 

В Межиріччі в середині ІІІ тисячоліття до н.е. з метою 
подальшого розвитку обміну та торгівлі була запроваджена 
єдина система мір і ваги, система Аккада, з метою замінити 

                                                 
1 История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. – М.: Высшая 
школа, 2001. – С.43. 
2 Там само. 
3 Всемирная история в 10 т. / Академия наук СССР; Под ред. Францева 
Ю.П.- М.: Госполитиздат, 1955. – Т.1. – С.150-151. 
4 История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. – С.51-52. 
5 Там само. – С.52. 
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різноманітність мір та ваги різних міст-держав. Міжнародні 
економічні відносини Межиріччя сягали не лише території 
Середнього Євфрату, Сирії, гір Тавру, островів Персидської 
затоки і Магану, а й далеких міст долини Інду1. У ІІ 
тисячолітті до н.е. значно зросла роль і значення Вавилону 
як нового центру в межиріччі Тигру та Євфрату. Розквіт 
Вавилону припадає на час правління царя Хаммурапі (1792-
1750 рр. до н.е.). Об’єднання в рамках єдиної Вавилонської 
держави усієї території Месопотамії та зосередження в одних 
руках усіх торгівельних шляхів в межиріччі Тигру та Євфрату 
сприяло розвитку торгівлі.  

Вавилон експортував зерно, фініки, вовну, сезамову олію, 
ремісничі вироби, а імпортував – метали, будівельне каміння 
та дерево, рабів, предмети розкоші2. 

Торгівля в Стародавньому Світі, базованому на 
натуральній формі господарювання, розвивалась насамперед 
як міжнародна. Міжнародна торгівля розвивалась у формі 
міждержавних договірних торгових угод, які забезпечували 
сталі експортно-імпортні товаропотоки. Торгівці, як 
наприклад вавилонські тамкари, юридично перебували на 
становищі спеціальних торгових агентів царя, але з початку II 
тисячоліття до н.е. вони вже мали своїх помічників – 
дрібніших торговців-посередників, які провадили роздрібну 
торгівлю та супроводжували каравани. Очевидно, тамкари 
встановлювали монопольні ціни, оскільки месопотамське 
прислів’я твердить: "Тамкар пішов із міста геть, і ціни 
стали вільними"3. Торгівля потребувала позик. Часто у ролі 
лихварів виступали тамкари. Найпоширенішими були 
позики зерном та сріблом. За позику передбачався порівняно 
невисокий процент: за зерно – 33,3%, за срібло – 20%. З 
цього часу в економічну літературу увійшли поняття "боргове 
зобов’язання", "процентна позика", "безпроцентна позика", 
"дар" тощо. 

Розвиток стародавньої цивілізації сприяв виникненню 
нових держав: Фінікії, Сирії, Шан (Інь) в Китаї, Мінейської та 
Еламської держави, держав у долині Гангу та ін. Виникнення 
нових держав сприяло розвитку міжнародних економічних 

                                                 
1 Всемирная история в 10 т. – Т.1. – С.211. 
2 История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. – М.: Высшая 
школа, 2001. – С.131. 
3 Там само – С.131. 
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зв'язків. Стародавня торгівля базувалась на основі обміну 
продуктами природної спеціалізації регіонів та специ-
фічними ремісничими виробами. 

Вдосконалення кораблебудування та географічно вигідне 
місцерозташування Фінікії сприяло розвитку транзитної 
торгівлі, пов’язаної з перевезенням товарів, що були куплені 
в одному місці, для продажу в іншому. Фінікійці торгували 
товарами вивезеними з Малої Азії, Кіпру, Кріта, з областей 
мікенської культури в Греції та з західного Середземномор’я. 
Найпомітнішими товарами фінікійської транзитної торгівлі 
були раби, срібло, свинець тощо.  

Таким чином у Стародавньому Світі сформувались два 
види міжнародних економічних відносин: експортно-
імпортний та транзитний, які часто співіснували. Експортно-
імпортні міжнародні економічні відносини ґрунтувались на 
експорті створених у державі товарів для обміну на необхідні 
для внутрішньої економіки блага. Транзитна торгівля базува-
лась на купівлі товарів в одній державі, а продажу в іншій. 

 

3. Вплив колонізіції земель та розвитку ремісництва 
на поширення зовнішньої торгівлі у І тисячолітті 

до н.е. 

Влада Єгипту в Азії на кінець ХІІ століття до н.е. 
поступово слабшає і зникає, що дало змогу фінікійцям у 
наступні десятиліття здійснити колонізацію Західного 
Середземномор’я з метою контролю над торговими шляхами, 
оволодіння джерелами сировини та ринками збуту для 
товарів транзитної торгівлі. У Північній Африці фінікійці 
заснували біля 1100 р. до н.е. велике місто Утіку, створили 
колонію в Іспанії – Гадес (сучасний Кадіс), а згодом 
фінікійські колонії з’являються на заході Сицилії, на 
Сардинії, Мальті і Балеарських островах. До кінця ХІ ст. до 
н.е. формується Тіро-Сидонське царство, яке стало 
монополістом у міжнародній торгівлі в масштабах всього 
Середземномор’я.  

До кінця ІХ ст. до н.е. царська влада ослабла, 
поступившись посиленню ролі купців, які на відміну від 
тамкарів Вавілонії та Угаріту діяли самостійно і споряджали 
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за море власні торговельні флотилії1. Їх діяльність, 
зорієнтована, насамперед на транзитну торгівлю з 
перепродажу грецьких товарів на Схід, а єгипетських та 
вавілонських – у Грецію, сприяла збагаченню головних 
фінікійських міст – Тіра, Сідона та Бібла. 

Фінікійці як і раніше везли до Єгипту та Межиріччя буді-
вельну деревину. Високо цінувались виготовлені фінікійцями 
ювелірні вироби із золота, срібла та слонової кістки. Сідон 
був центром з виготовлення скляних виробів, а Тір – 
уславився майстернями, в яких привізну вовну фарбували у 
пурпуровий колір фарбою, яку одержували з молюсків, яких 
добували в самій Фінікії та в інших місцях Середземномор’я2. 

На зміну фінікійській приходить Велика грецька 
колонізація VIII-VI ст. до н.е. яка охопила середземноморське 
та чорноморське узбережжя. У грецькій колонізації 
виділяють чотири основні напрямки: (1) західний; 
(2) північно-східний; (3) південно-східний та (4) південний3.  

Найпотужнішим був західний напрямок. Особливо 
активним у заснуванні колоній на Заході був Корінф – один 
із найбільших торгово-ремісничих центрів Стародавньої 
Греції. Першою західною колонією заснованою в середині 
VIII ст. до н.е. було поселення на острові Пітекусси та місто 
Кіми (Куми) в Кампанії. Згодом греки заснували міста: 
Сіракузи (733 р. до н.е.), Занкла, пізніше перейменоване в 
Мессану (730 р. до н.е.), Регій (720 р. до н.е.), Тарент (706 р. 
до н.е.), Кротон, Сібаріс, Гела, Селінунт, Акрагант та інші. На 
південному узбережжі Франції біля 600 р. до н.е. було 
засноване місто Массалія (тепер Марсель), яке стало 
воротами до внутрішніх областей Галії, аж до сучасного 
Парижу.  

Потужнім був і північно-східний напрямок грецької 
колонізації, провідна роль в якій належала одному із 
найбільших та найбагатших грецьких полісів – Мілет. Він був 
причетний до заснування біля 100 різних поселень та 
колоній, серед яких міста Кізік (756 р. до н.е.) на узбережжі 

                                                 
1 История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. – М.: Высшая 
школа, 2001. – С.224. 
2 Там само. – С.224-225. 
3 Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. – К.: Либідь, 
2006. – С.70. 
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Мармурового моря; Візантій (667 р. до н.е.) і Халкедон (685 р. 
до н.е.) на берегах Боспора Фракійського; на півдні України.  

На узбережжі Чорного та Азовського морів були 
засновані грецькі колонії – міста-держави: Ольвія, Херсонес, 
Пантікапей (на цьому місці сьогодні м. Керч), Тіра (на цьому 
місці сьогодні м. Білгород-Дністровський), Феодосія, 
Фанагорія, Танаїс та Керкінітіда, які залучили до 
міжнародних економічних відносин українські землі. 
Колонізація стала вагомим чинником розвитку 
Стародавнього Світу.  

До початку I тисячоліття до н.е. між державами Старо-
давнього Світу формуються сталі торговельні потоки, 
ойкумена1 стає системою пов’язаних між собою політичними 
та економічними відносинами країн. 

Найвідомішим і, очевидно, найдовшим торговельним 
шляхом був Великий шовковий шлях2, який сполучав  Китай 
з Європою та Близьким Сходом. Довжина Великого 
шовкового шляху була біля 12 тис.км і він активно 
використовувався від III століття до н.е. аж до відкриття 
морського шляху до Китаю у XVII столітті. Насправді це був 
не один шлях, а ціла мережа торговельних доріг, що 
сполучали Сіань – давню столицю Китаю з Середньою Азією, 
Індією, Аравійським півостровом, північною Африкою та 
Європою. Найдавнішою з них була Північна дорога, яка 
пролягала через Самарканд, Бухару, Ташкент до 
Каспійського моря, а далі – через Туреччину до Чорного 
моря. Цією дорогою з Китаю везли шовк, а назад – коней, 
солодкі фрукти, вино тощо.  Інша – Південна дорога 
пролягала на південь, через Памір, Бактрію, Індію і Сірію. 
Було багато інших доріг – Серединна, Західна, Степова тощо 
по яких з Китаю везли шовк, залізо, папір, а в Китай – 
золото, парфуми, ювелірні вироби, виноград та багато 
іншого. 

Іншим відомим торговельним шляхом була Царська 
дорога3, побудована у V столітті до н.е. перським царем 
Дарієм І від міста Сарди на схід до ассірійської столиці 

                                                 
1  Ойкумена - населена людиною частина Землі. 
2 Назва запроваджена німецьким географом та геологом Фердинандом 
Ріхтгофеном (1833-1905) у 1877 році. 
3  Геродот. Історії в дев’яти книгах. – К.: Наукова думка, 1993. – С.380. 
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Ніневії, а звідти дорога розділялась – одна йшла на схід до 
Шовкового шляху, друга – на південь та південний схід. 

В регіоні Середземномор’я були свої торговельні шляхи. 
Так, із півдня Аравійського півострова в країни 
Середземномор’я постачали ладан, з Прибалтики – бурштин, 
з Іспанії – вино, оливкову олію, мед, солену рибу, віск, 
червоний барвник та тканини, з Франції – вина, з Сирії – 
скляний посуд, з Греції – взуття, з Африки та Азії – мармур 
тощо. 

Можна підсумувати, що торговельні шляхи тогочасної 
ойкумени охоплювали усі, навіть дуже віддалені, її частини. 
Товари, вироблені в одній частині Стародавнього Світу, 
знаходили свої ринки збуту в іншій. Китайський шовк, 
середньоазійські коні, балтійський бурштин, індійський 
перець, римські та грецькі зерно і оливкова олія, лівійський 
кедр, фінікійський пурпурний барвник та багато інших 
товарів були доступні на ринках Стародавнього Світу.  

 

4. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на 
розвиток товарно–грошових відносин. 

В XVI-XIV століттях до н.е. мірилом вартості в Єгипті стає 
срібло та золото. Слово "срібло" у цей час означало також 
"гроші". Хоча карбованої монети ще не існувало, її заміняли 
вагові одиниці золота, срібла, міді1. Проте, з часом, розвиток 
товарного виробництва і збільшення обсягів товарообмінів 
сформували потребу вдосконалення розрахункових операцій. 
Необхідність постійного зважування шматочків грошових 
металів, проблема їх подрібнення та визначення чистоти 
робила розрахунки тривалою та складною операцією. У 
відповідь на потребу в обміні з’явилась монета - зливок 
грошового металу встановленої форми, ваги та проби2, що 
засвідчувалось клеймом держави, яка її карбувала. Перші 
монети з’явились майже одночасно в малоазійській державі 

                                                 
1 Всемирная история в 10 т. – Т.1. – С.329. 
2 Проба – кількість грамів (в метричній системі) благородного металу в 
1000 г сплаву, з якого викарбувано монету. Монети, в яких благородного 
металу менше 500 г на 1000 г сплаву (тобто нижче 500 проби), не 
вважаються золотими чи срібними. Неблагородні метали, наявні у сплаві, 
називаються лігатурою. 
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Лідія (VIII-VII ст. до н.е.) та на грецькому острові Егіна (VII 
cт. до н.е.).  

Вперше як єдина валюта великої держави карбована 
монета - "золотий дарик" - була запроваджена в Персії царем 
Дарієм I в VI ст. до н.е. Похід царя Дарія I з Персії через 
південь України у Європу у 512 р. до н.е. сприяв 
розповсюдженню карбованої монети та ідеї "державних 
грошей".  

Римська держава, завдяки формуванню єдиної грошової 
системи, створила досконалі умови для розвитку як 
внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі. Римські монети високо 
цінувались також і поза межами Римської Імперії, серед 
народів, що ще не мали власної грошової системи, проте 
охоче брали і нагромаджували їх. Навіть більше – римські 
монети були об’єктом торгового обміну з варварськими 
племенами, попит на них був насамперед серед племінної 
старшини. 

Грошова система Стародавнього Риму була 
триметалічною: в обігу перебували монети із золота, срібла і 
міді (та її сплавів – латуні і бронзи). Найдорожчою була 
золота монета авреус (aureus), що дорівнювала 25 срібним 
динаріям (denarius) або 25 грецьким драхмам. В обігу 
перебувало понад 10 типів різноманітних монет. 
Співвідношення цих монет між собою, як і їх вага – 
змінювались в різні періоди історії. 

Карбування монет в умовах відсутності єдиної системи 
мір і ваги спричинило формування великої кількості 
грошових систем з різними валютами, які користувались 
монетами різної ваги. Так, на Сіцилії, в південній Італії та 
західній Греції переважали в обігу статери Корінфа (8,7 г 
срібла), у містах басейну Егейського моря - афінські 
тетрадрахми (17,5 г срібла) і драхми (4,4 г срібла) тощо.  

Усе це потребувало нового виду послуг - обміну одних 
монет на інші, розміну великих монет, встановлення якості та 
вартості кожної монети. Ці операції у Стародавній Греції 
здійснювали спеціальні міняйли – трапедзити. Крім цього 
трапедзити надавали позики, виступали посередниками у 
торгових операціях, приймали вклади і здійснювали 
розрахунки за товари, куплені вкладниками. Для уникнення 
труднощів, пов’язаних з існуванням багатьох грошових 
систем була запроваджена розрахункова одиниця – 
евбейський талан срібла (29 кг) – як міжполісна (в 
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сучасному розумінні – міжнародна) валюта Стародавньої 
Греції. Тимчасово вільні власні кошти, довірені трапедзитові 
на зберігання або для сплати іншим особам звичайно 
надавались у позику купцям. Позичковий процент 
дорівнював 12-18% річних, а при кредитуванні заморських, 
більш ризикованих операцій - до 30% річних. Операції 
трапедзитів започаткували появу у Стародавньому Світі 
банківської справи. Аналогічні послуги - розмін монет, 
встановлення їх якості, переказ грошових сум з одного 
рахунку на інший, посередництво в розрахунках - надавались 
і у Стародавньому Римі. Римських банкірів називали 
аргентаріями. В Стародавньому Римі були відомі вже такі 
поняття як чек, переказний вексель, поточний рахунок, 
актив та пасив.  

Наприкінці I тисячоліття до н.е. - на початку I 
тисячоліття н.е. світовою біржею та світовим центром 
грошових операцій, торгових угод та аукціонів стало місто 
Рим. Розвиток банківських послуг сприяв зростанню обсягів 
зовнішньої торгівлі та удосконалення її організації. У I 
тисячолітті до н.е. з’являються колегії - об’єднання римських 
купців та торговців, в руках яких концентрувались значні 
грошові кошти, торгові судна. Колегії мали довірених агентів 
в різних провінціях Римської імперії. Аналогічні об’єднання - 
фіаси - були створені і грецькими купцями-гуртовиками, 
пов’язаними з заморською торгівлею, для страхування 
ризиків, одержання позик та обміну інформацією. 

У Стародавньому Світі у I тисячолітті до н.е. вперше були 
зроблені спроби поділу ринків збуту, розмежування сфер 
хлібної торгівлі між його найбільшими експортерами - 
Єгиптом, Боспорською державою та Пергамом.  

Таким чином, у Стародавньому Світі сформувались 
основні організаційні форми міжнародних економічних 
відносин. 

 

Основні терміни і поняття 

Система Аккада – єдина система мір і ваги з метою 
замінити різноманітність мір та ваги різних міст-держав 
запроваджена в Межиріччі в середині ІІІ тисячоліття до н.е. з 
метою подальшого розвитку обміну та торгівлі. 
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Тамкару – вавилонські торговці, які юридично перебували 
на становищі спеціальних торгових агентів царя, але з 
початку II тисячоліття до н.е. вони вже мали своїх помічників 
– дрібніших торговців-посередників, які провадили 
роздрібну торгівлю та супроводжували каравани. 
 
Транзитна торгівля – торгівля пов’язана з перевезенням 
товарів, що купувались фінікійцями в одному місці, для 
продажу в іншому. Фінікійці торгували товарами вивезеними 
з Малої Азії, Кіпру, Кріта, з областей мікенської культури в 
Греції та з західного Середземномор’я. 
 
Види міжнародних економічних відносин – у 
Стародавньому Світі сформувались два види міжнародних 
економічних відносин: (1) експортно-імпортний, що 
ґрунтувався на експорті створених у державі товарів для 
обміну на необхідні для внутрішньої економіки блага та 
(2) транзитний, що базувався на купівлі товарів в одній 
державі, а продажу в іншій. Обидва види міжнародних 
економічних відносин часто співіснували.  
 
Великий шовковий шлях – назва найвідомішого і 
найдовшого торговельного шляху, який сполучав  Китай з 
Європою та Близьким Сходом, яку запровадив німецький 
географ та геолог Фердинанд Ріхтгофен (1833-1905) у 1877 
році. Довжина Великого шовкового шляху була біля 12 тис.км 
і він активно використовувався від III століття до н.е. аж до 
відкриття морського шляху до Китаю у XVII столітті. 
Насправді це був не один шлях, а ціла мережа торговельних 
доріг, що сполучали Сіань – давню столицю Китаю з 
Середньою Азією, Індією, Аравійським півостровом, 
північною Африкою та Європою. 
 
Царська дорога – описаний Геродотом торговельний шлях, 
побудований у V столітті до н.е. перським царем Дарієм І від 
міста Сарди на схід до ассирійської столиці Ніневії, а звідти 
дорога розділялась – одна йшла на схід до Шовкового шляху, 
друга – на південь та південний схід. 
 
Монета – зливок грошового металу встановленої форми, 
ваги та проби, що засвідчувалось клеймом держави, яка її 
карбувала. Перші монети з’явились майже одночасно в 
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малоазіатській державі Лідія (VIII-VII ст. до н.е.) та на 
грецькому острові Егіна (VII cт. до н.е.).  
 
Проба – кількість грамів (в метричній системі) благородного 
металу в 1000 г сплаву, з якого викарбувано монету.  
 
Золотий дарик – перша карбована монета як єдина валюта 
великої держави, запроваджена в Персії царем Дарієм I в VI 
ст. до н.е.  
 
Триметалізм – грошова система Стародавнього Риму за 
якої в обігу перебували монети із золота, срібла і міді (та її 
сплавів – латуні і бронзи).  
 
Трапедзити – спеціальні міняйли у Стародавній Греції, які 
здійснювали обмін одних монет на інші, розмін великих 
монет, встановлювали якість та вартість кожної монети. Крім 
цього трапедзити надавали позики, виступали 
посередниками у торгових операціях, приймали вклади і 
здійснювали розрахунки за товари, куплені вкладниками. 
Тимчасово вільні власні кошти, довірені трапедзитові на 
зберігання або для сплати іншим особам звичайно 
надавались у позику купцям. 
 
Позичковий процент у Стародавній Греції дорівнював 12-
18% річних, а при кредитуванні заморських, більш 
ризикованих операцій – до 30% річних. Операції трапедзитів 
започаткували появу у Стародавньому Світі банківської 
справи. 
 
Евбейський талан срібла – розрахункова одиниця 
Стародавньої Греції, яка дорівнювала 29 кг срібла. Виконував 
функцію міжполісної (в сучасному розумінні – міжнародної) 
валюти Стародавньої Греції.  
 
Аргентарії – римські банкіри, що надавали послуги з 
розміну монет, встановлення їх якості, переказу грошових 
сум з одного рахунку на інший, посередництва в розрахунках.  
 
Колегії – об’єднання римських купців та торговців, що 
виникли у I тисячолітті до н.е., в руках яких концентрувались 
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значні грошові кошти та торгові судна. Колегії мали 
довірених агентів в різних провінціях Римської імперії.  
 
Фіаси – об’єднання грецьких купців-гуртовиків, пов’язаних з 
заморською торгівлею, для страхування ризиків, одержання 
позик та обміну інформацією. 
 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Визначте основні особливості формування стародавніх 
цивілізацій. 

2. Охарактеризуйте передумови становлення міжна-
родних економічних відносин  в стародавніх цивілізаціях. 

3. Охарактеризуйте особливості становлення зовнішньо-
економічних зв’язків у IV–II тисячоліттях до н.е.  

4. Які особливості розвитку інституту тамкару (купців) у 
Шумері, Вавилонії, Ассирії, Угаріті та Каніші?  

5. Якою була роль держави в організації міжнародних 
економічних відносин Стародавнього Світу? 

6. Охарактеризуйте вплив колонізації земель та розвитку 
ремісництва на поширення зовнішньої торгівлі у І 
тисячолітті до н.е.  

7. Охарактеризуйте Велику грецьку колонізацію VIII–
VI ст. до н.е. та залучення Скіфії до зовнішньої торгівлі. 

8. Як зовнішньоекономічна діяльність вплинула на 
розвиток товарно–грошових відносин, виникнення монет і 
формування грошових систем.  

9. Опишіть початки формування банківської справи у 
Стародавній Греції та Стародавньому Римі. 

10. Яке значення для розвитку міжнародних економічних 
відносин мало поширення купецьких об’єднань у 
Стародавній Греції та Стародавньому Римі.  

11. Домашнє завдання: На контурній карті Євразії 
намалюйте згадані у лекції торговельні шляхи Стародавнього 
Світу. Зазначте на карті шляхи руху основних експортних 
товарів у І тисячолітті до н.е. 
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Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Історія Стародавнього Світу охоплює понад чотири 
тисячоліття: починається вона від появи найдавніших 
державних утворень в долині Гангу та у північному Сибіру у 
VI тисячолітті до н.е.   

2. Підвищення продуктивності людської праці створило 
передумови для першого великого поділу праці – 
відокремлення ремесла від сільського господарства.   

3. Для реалізації зовнішньоекономічних завдань у 
Стародавньому Світі широко використовувались військові 
походи.  

4. Розвиток економіки Єгипту дозволив не лише повністю 
задовольнити власні потреби в олові та сріблі, а сприяв 
формуванню їх надлишків.   

5. Ефіопія у вигляді щорічної данини Єгипту постачала 
золото та слонову кістку; Палестина та Сирія – срібло, 
свинець, олово, лазурит, тканини та фарби; Ліван – 
корабельний ліс та кедр.  

6. Палестина та Сирія у вигляді щорічної данини Єгипту 
постачала золото та слонову кістку; Ліван – срібло, свинець, 
олово, лазурит, тканини та фарби; Ефіопія – корабельний ліс 
та кедр.  

7. В середині ІІІ тисячоліття до н.е. в Межиріччі з метою 
подальшого розвитку обміну та торгівлі була запроваджена 
єдина система мір і ваги.  

8. Вавилон експортував метали, будівельне каміння та 
дерево, рабів, предмети розкоші, а імпортував – зерно, 
фініки, вовну, сезамову олію, ремісничі вироби.  

9. Міжнародна торгівля Стародавнього Світу розвивалась 
у формі міждержавних договірних торгових угод, які 
забезпечували сталі експортно-імпортні товаропотоки.   

10. Вавилонські тамкару встановлювали монопольні ціни.   
11. Тамкару надавали позики зерном та сріблом за 

порівняно невисокий процент: за зерно – 20%, за срібло – 
33,3%.   

12. В Вавилоні були відомі поняття: "боргове 
зобов’язання", "процентна позика", "безпроцентна позика" 
та "дар".   
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13. Стародавня торгівля базувалась на основі обміну 
продуктами природної спеціалізації регіонів та специ-
фічними ремісничими виробами.  

14. Найпомітнішими товарами фінікійської транзитної 
торгівлі були зерно, фініки, вовна, сезамова олія.  

15. Експортно-імпортні міжнародні економічні відносини 
ґрунтувались на купівлі товарів в одній державі, а продажу в 
іншій.  

16. Наприкінці ХІІ століття до н.е. фінікійці здійснили 
колонізацію Західного Середземномор’я з метою контролю 
над торговими шляхами, оволодіння джерелами сировини та 
ринками збуту для товарів транзитної торгівлі.  

17. Велика грецька колонізація VIII-VI ст. до н.е. охопила 
західні узбережжя Середземного та Північного морів.  

18. До початку I тисячоліття до н.е. між державами Старо-
давнього Світу формуються сталі торговельні потоки.  

19. «Великий шовковий шлях» сполучав  Китай з 
Європою та Близьким Сходом.  

20. «Царська дорога», побудована у ХVІІІ столітті до н.е. 
вавилонським царем Хаммурапі.  

21. Монета, це зливок благородного металу встановленої 
форми, ваги та проби, що засвідчувалось клеймом держави, 
яка її карбувала.  

22. Перші монети почали карбувати у VIII-VII ст. до н.е.  
23. Вперше як єдина валюта великої держави карбована 

монета – «золотий дарик» - була запроваджена у Вавилоні 
царем Хаммурапі у ХVIІІ ст. до н.е.  

24. Грошова система Стародавнього Риму була 
триметалічною: в обігу перебували монети із золота, срібла і 
міді (та її сплавів – латуні і бронзи).  

25. У Стародавній Греції обмін одних монет на інші, 
розмін великих монет, встановлення якості та вартості 
кожної монети здійснювали спеціальні міняйли – аргентарії.  

26. Міжполісною розрахунковою одиницею Стародавньої 
Греції був евбейський талан срібла.  

27. У Стародавньому Римі розмін монет, встановлення їх 
якості, переказ грошових сум з одного рахунку на інший, 
посередництво в розрахунках здійснювали трапедзити.  

28. В Стародавньому Римі були відомі вже такі поняття як 
чек, переказний вексель, поточний рахунок, актив та пасив.  
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Тестові завдання 

1. Історія Стародавнього 
Світу починається від появи 
найдавніших державних 
утворень в долині Нілу та в 
Межиріччі Тигру та Євфрату  

а) у VI тисячолітті до н.е.; 
б) у IV тисячолітті до н.е.; 
в) у ІІІ тисячолітті до н.е.; 
г) у V тисячолітті до н.е.; 
д) у 2700-2550 рр. до н.е. 

2. Одним із центрів торгівлі 
Єгипту із державами, 
розташованими на 
північний схід від нього 
(через який Єгипет діставав 
олово та срібло з Малої Азії, 
ліванський кедр та 
будівельну деревину) було 
місто 

а) Ніневія в Ассирії; 
б) Мемфіс; 
в) Газа; 
г) Фіви; 
д) Бібл у Фінікії. 

3. Південний торговельний 
шлях, що вів з Єгипту до 
Нубії та Пунту розпочинався 
у 

а) Фівах; 
б) Мемфісі; 
в) Гараклеополі; 
г) Єрусалимі; 
д) Дамаску. 

4. У XVI-XII століттях до н.е. 
для реалізації 
зовнішньоекономічних 
завдань Єгипет починає 
широко використовувати  

а) транзитну торгівлю; 
б) аргентаріїв; 
в) трапедзитів; 
г) військові походи; 
д) карбовану монету. 

5. В Межиріччі в середині ІІІ 
тисячоліття до н.е. з метою 
замінити різноманітність 
мір та ваги різних міст-
держав та для подальшого 
розвитку обміну та торгівлі 
була запроваджена єдина 
система мір і ваги, яка 
відома під назвою 

а) Вавилонські таблиці; 
б) система Аккада; 
в) закони царя Хаммурапі; 
г) система Магану; 
д) порівняльних таблиць. 

6. У XVIII ст. до н.е. 
Вавилонія експортувала 

а) метали; 
б) зерно та фініки; 
в) будівельне каміння та дерево; 
г) вовну та сезамову олію; 
д) рабів. 

7. Найважливішими 
товарами фінікійської 

а) хутро і мед; 
б) раби; 
в) срібло та свинець; 
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транзитної торгівлі у ІІ 
тисячолітті до н.е. були 

г) шовкові тканини; 
д) коні. 

8. Фінікійськими колоніями 
у Середземномор’ї були 

а) Тір; 
б) Сідон; 
в) Бібл; 
г) Утіка; 
д) Гадес (Кадіс). 

9. Велика грецька 
колонізація, яка охопила 
середземноморське та 
чорноморське узбережжя, 
пройшла  

а) у VIII-VI ст. до н.е.; 
б) в Х ст. до н.е.; 
в) в ХІІ-ХІ ст. до н.е.; 
г) у ІІІ ст. до н.е.; 
д) в ІІІ-І ст. до н.е. 

10. На півдні України, на 
узбережжі Азовського моря 
у VIII-VI ст. до н.е. були 
засновані грецькі колонії – 
міста-держави 

а) Кізік; 
б) Візантій; 
в) Халцедон; 
г) Пантікапей; 
д) Фанагорія. 

11. На півдні України, на 
узбережжі Чорного моря у 
VIII-VI ст. до н.е. були 
засновані грецькі колонії – 
міста-держави 

а) Керкінітіда; 
б) Танаїс; 
в) Кізік; 
г) Тіра; 
д) Халцедон. 

12. Найвідомішим і 
найдовшим торговельним 
шляхом Стародавнього Світу 
був Великий шовковий шлях, 
який сполучав  

а) Китай з Нубією; 
б) Японію із Римом; 
в) Китай з Британією; 
г) Китай з Європою та Близьким 
Сходом; 
д) Монголію із Близьким Сходом. 

13. Відомим торговельним 
шляхом була Царська 
дорога, побудована у V 
столітті до н.е.  

а) вавилонським царем 
Хаммурапі; 
б) перським царем Дарієм І; 
в) скіфським царем Анахарсієм; 
г) царем Нумою Помпілієм; 
д) Олександром Македонським. 

14. Грошова система 
Стародавнього Риму була 

а) монометалічною 
(срібномонетною); 
б) монометалічною 
(золотомонетною); 
в) біметалічною (срібло та мідь); 
г) біметалічною (золото та 
срібло); 
д) триметалічною. 

15. Обмін одних монет на 
інші, розмін великих монет, 

а) трапедзити; 
б) аргентарії; 
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встановлення якості та 
вартості кожної монети у 
Стародавній Греції 
здійснювали спеціальні 
міняйли –  

в) декуріони; 
г) дуумвіри; 
д) префекти. 

16. У Стародавньому Римі 
розмін монет, встановлення 
їх якості, переказ грошових 
сум з одного рахунку на 
інший, посередництво в 
розрахунках здійснювали  

а) трапедзити; 
б) аргентарії; 
в) декуріони; 
г) дуумвіри; 
д) префекти. 
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Лекція 2 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 

План лекції 

1. Особливості середньовічної торгівлі. 
2. Головні торговельні шляхи Середньовіччя. 
3. Міжнародні економічні відносини у середньовічній 

Європі. 
 

План практичного заняття 

1. Особливості середньовічної торгівлі: 
а) етапи становлення та розвитку феодалізму; 
б) зародження середньовічних міст-центрів торгівлі; 
в) виникнення нового суспільного прошарку – купецтва; 
г) виникнення ярмарків; 
д) утворення грошового ринку; 
е) зародження банківської системи. 

2. Головні торговельні шляхи Середньовіччя: 
а) розвиток транзитної торгівлі; 
б) виникнення торгових міст; 
в) торговий шлях “з Варяг у Греки”. 

3. Міжнародні економічні відносини у середньовічній Європі: 
а) Формування середземноморського і північного центрів 
європейської торгівлі;  
б) Левантійська торгівля; 
в) Ганзейський союз. 
 
 

Література 
 

а) основна: 

1. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. – 
К.: Либідь, 2006. – С.16-100. 

2. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних 
економічних відносин / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.В.Бутенко та 
ін. – К.: Либідь, 1992. – С.10-46. 
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1. Особливості середньовічної торгівлі 

Феодалізм, як новий щабель розвитку суспільства 
прийшов на зміну рабовласницькому ладові. В історичному 
та господарському розрізі розрізняють основні три періоди 
становлення феодального суспільства: ранній, розвинутий та 
пізній. Кожен із цих періодів мав свої економічні, політичні 
та культурні особливості. Раннє середньовіччя 
характеризувалося низьким рівнем розвитку продуктивних 
сил та переважанням натурального господарства. У цей 
період промисловість ще не була відокремленою від 
сільського господарства. Натомість, починаючи із ХІ ст. 
відбувається суспільний поділ праці та розвиток 
внутрішнього ринку у Європі. Характер економічного 
розвитку Європи змінюється. Вагому роль при цьому 
відіграють міста, які виникають у результаті зростання 
продуктивних сил, збільшення кількості населення, 
відокремлення ремесла від сільського господарства. Сприяли 
виникненню міст і торговельні зв’язки, а також напрями 
торговельних шляхів. Разом із виникненням міст, як центрів 
торгівлі, виникає самостійна та нова професія – купців, 
набуває поширення ярмаркова торгівля. Розвиток торгівлі 
став важливим джерелом нагромадження грошових засобів у 
купців та лихварів, сприяючи тим самим утворенню та 
розвитку грошового ринку. Поширюються кредитні операції, 
грошові перекази. Виникають перші банки.  
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Дослідники виділяють наступні етапи становлення та 
розвитку феодалізму: 

Раннє середньовіччя (V – Х ст.) – створення у Європі 
великого феодального землеволодіння, формування 
феодального суспільства, повне панування натурального 
господарства. 

Розквіт середньовіччя (ХІ – ХІІІ ст.) – існування 
централізованих великих феодальних держав, успішний 
розвиток середньовічних міст, значний розвиток ремесла та 
торгівлі. 

Пізнє середньовіччя (ХІV – ХVІ ст.) – утвердження 
товарно-грошових відносин, активний процес звільнення 
селян. Створюються передумови для пожвавлення 
зовнішньоекономічних відносин. 

Феодальну економіку загалом характеризують наступні 
ознаки1: 

1) панування натурального господарства; 
2) панування великої земельної власності класу 

феодалів; 
3) поєднання її з дрібним індивідуальним господарством 

безпосередніх виробників-селян; 
4) переважання аграрного сектору економіки над 

промисловим та торговим; 
5) низький рівень техніки та знань, вживання ручної 

праці; 
6) своєрідний статус селян, що які були не власниками 

землі, а її утримувачами на різних умовах; 
7) існування різних форм позаекономічного примусу 

селян. 
Панування натурально-економічних відносин, невідок-

ремленість сільського господарства та ремесла у ранньому 
Середньовіччі не виключали торгівлі. Хоч продукт 
вироблявся не як товар, а як предмет споживання, все ж у 
процесі обороту міг ставати товаром. У ранньому 
Середньовіччі у Європі переважала торгівля зі Сходом. При 
цьому поставлялися предмети розкоші, а на Схід 
відправлялися сировина і раби. Ця торгівля перебувала в 
руках східних купців. Споживачами привізних товарів була 

                                                 
1 Юхименко П.І. Економічна історія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 
С. 42. 
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лише знать і вище духовенство. Торгівля часто поєднувалася 
з війнами і грабунками. 

Зародження середньовічних міст - центрів торгівлі. 
Характер європейського господарства почав змінюватися у ХІ 
столітті. Внаслідок загального зростання продуктивних сил, 
що прийшло на зміну тимчасовому спаду, який розпочався 
ще у період кризи пізньої Римської імперії і продовжувався у 
перші століття середньовіччя, виникають міста, як центри 
ремесла та торгівлі.  

Щоправда, великі, укріплені населені пункти, існували і 
раніше, але вони нічим не відрізнялися від сіл в 
економічному плані. Лише, починаючи з ІХ – Х століття в 
Італії, з Х – ХІ століття у Франції, ХІ – ХІІІ століття у 
Німеччині – виникають та розвиваються середньовічні міста, 
у повному розумінні цього слова. Із розвитком суспільного 
поділу праці відроджуються старі міста, які збереглися після 
Римської імперії і виникають нові. Місто стало носієм 
економічного і культурного прогресу. Це відіграло величезну 
роль у історичному розвитку Західної Європи.  

Проблема відокремлення міста від села є у той самий час, 
проблемою зросту товарно-грошових відносин, розвитку 
обміну і внутрішнього ринку. Хоча не торгівля визначила 
виникнення міст, а власне ремесло, тобто розподіл праці в 
сфері виробництва, але вплив торгівельних зв’язків та 
напряму торгових шляхів на розвиток міст був позитивним.  

Отож, із зростанням продуктивних сил посилювався 
суспільний поділ праці (відокремлення ремесла від 
сільського господарства), який сприяв виникненню міст – 
центрів ремесла та торгівлі.  

Можна стверджувати, що портові міста почали 
розвиватися найшвидше. Для прикладу, в Італії ще до 
приходу ХІ століття, політичні, культурні та економічні 
контакти з Візантією, (а після ХІІ століття з ісламськими 
країнами) були потужніші, ніж з Північноєвропейськими 
державами. Італійські міста стали посередниками між 
багатшим і більш розвинутим Сходом і біднішим та відносно 
відсталим Заходом, що давало ряд переваг, не лише 
фінансових. Починаючи з VI до ІХ століття серед таких міст-
посередників провідна роль належала Неаполю та іншим 
портовим містам на північному узбережжі півострова, які 
утримували тісний зв’язок з Константинополем та не 
відчували надмірного імперіального контролю. У VI столітті 
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Венеція, яка завжди була пов’язана з морем та морською 
торгівлею почала стрімко розвивалася як перевалочний порт. 
Потужними містами, пов’язаними з морем були також Генуя 
і Піза. 

Поза портовими містами розвивалися і інші міста Італії. 
Рівнини Ломбардії та Тоскані, будучи найплодючішими 
землями Італії, були прекрасною сировинною підтримкою 
для Венеції, Генуї та Пізи. Окрім цього, у цьому регіоні 
збереглися традиційні античні римські міста. Збільшення 
кількості населення, внаслідок зростаючої продуктивності 
сільського господарства, спричинило міграцію населення із 
сільських регіонів у міста. Праця, якою могли займатися такі 
мігранти у містах була або в торгівлі, або ремеслі. Прикладом 
таких міст можуть слугувати Мілан у Ломбардії, Флоренція у 
Тоскані та інші, менші за розміром міста. Взаємозв’язок 
поміж селом та містом був дуже сильний.  

Розвиток міст розпочався пізніше і відзначався меншою 
інтенсивністю в інших країнах Європи у порівнянні з 
Північною Італією. Є згадки про те, що німецькими та 
східноєвропейськими засновниками привозилися навіть 
плани міст. Але за винятком декількох, вони не були ані 
такими масштабними, ані розташованими недалеко один від 
одного, як це було в Північній Італії. Під кінець ХІІІ століття 
населення Мілану становило близько 200 000, населення 
Венеції, Флоренції чи Генуї – перевищувало 100 000, а інших 
італійських міст – складало від 20 000 до 50 000. Натомість 
Париж – місто-столиця, торговий, промисловий та 
культурний центр країни, за кількістю населення міг при-
рівнюватися до Мілану, хоча деякі дослідники піддають це 
сумніву, вважаючи, що кількість його мешканців не переви-
щувала 80 000. У 1377 р. населення Лондону не 
перевищувало 35 000 – 40 000.1 Єдиним регіоном, який за 
розвитком міст можна було порівнювати з Північною Італією 
були Південні Нідерланди. Розвиток сільського господарства 
у південній частині країни відрізнявся високою інтен-
сивністю, а густота населення була найвищою в Європі. 

                                                 
1 Cameron R., Neal L. Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów 
najnowszych. Z angielskiego pszełożyli H.Lisicka-Michalska, M.Kluźniak. - 
Warszawa: Książka i Wiedza, 2004 – S. 71. 
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Отже, процес урбанізації сприяв як відродженню 
античних міст – Рим, Неаполь, Генуя, Париж, Лондон, так і 
створенню нових міст – Гамбург, Любек, Магдебург.  

Розвиток ремесла у ХІІ – ХІІІ столітті сприяв 
формуванню цехового ладу у містах. Для середньовічних 
цехів було характерне дрібне виробництво. У Середньовіччі 
цехи формувалися переважно за професійною ознакою 
(кравецький, ковальський, ювелірний). Вони виконували не 
лише виробничу, але й оборонну та військову функцію. Крім 
того, з метою уникнення конкуренції цехи могли обмежувати 
виробництво чи переслідувати позацехових ремісників 
(партачів). З ХІІІ по ХV століття цехова регламентація мала 
прогресивне значення в розвитку міського ремесла, але 
згодом ситуація дещо погіршилася.  

Характерною рисою Середньовічної економіки у ХІІ 
столітті була регіональна спеціалізація на виробництві певної 
продукції. Яскравим прикладом була гасконська торгівля 
вином, центр якої знаходився у місті Бордо. Натомість 
виробництво сукна у Фламандії значною мірою залежало від 
поставок вовни з Англії. Зростало значення Балтійських 
країн. Португальські, французькі, англійські кораблі везли на 
північ Європи сіль, вино тощо, а поверталися з соленою 
рибою, сировиною. З ХІІІ століття  спеціалізація зародилася і 
у сільському господарстві. 

При перевезеннях товару на великій відстані перевага 
віддавалася морському транспорту, який у добу 
Середньовіччя був дешевшим аніж сухопутний. Морський 
транспорт мав приоритетне значення аж до настання епохи 
індустріалізації. Проте морські перевезення не завжди були 
безпечними та вигідними. Це стосувалося найперше 
торгівельного шляху між північною Італією, Німеччиною та 
Нідерландами. Лише під кінець ХІІІ століття, коли відбулися 
значні зміни у кораблебудуванні і навігації, які у ХV столітті 
практично змінили хід світової історії, ситуація на морському 
шляху між Середземним та Північним морями покращилася.  

Частка сухопутних перевезень в торгівлі зросла у ХІІ 
столітті. Найважливішими торговими центрами даного 
торгівельного шляху на Півдні були Мілан і Верона, на 
Півночі – від Відня і Кракова, до Любека і Гамбургу на 
Північному-Заході. Більшість товарів продавалася і 
купувалася на ярмарках у Франкфурті, Шампані. 
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Виникнення нового суспільного прошарку – купецтва. У 
результаті розширення торгівлі між селянами, феодалами та 
ремісниками формується внутрішній ринок. Це сприяє 
виникненню нового суспільного прошарку – купецтва, яке 
спеціалізувалось на торгівлі з метою отримання прибутку. 
Ще до відродження торгівлі у Х столітті купцями були 
переважно чужоземці (євреї та араби). Лише потім їх 
витіснили купці з Європейських країн. У ХІІІ столітті 
торгівля перейшла у руки кочових купців, які були мало 
пов’язані з місцевим виробництвом. Згодом, із розвитком 
торгівлі, купці починають осідати у пунктах найбільш 
активного обміну. Але це відбулося не відразу. Міські купці 
ще довго здійснювали далекі поїздки із своїм товаром, часто 
об’єднуючи міську торгівлю із кочовою. 

Бажаючи уникнути небезпеки часто купці об’єднувалися 
у каравани, були озброєні або навіть користали з озброєного 
ескорту, уникали певних регіонів. Це стосувалося не лише 
сухопутної але й морської торгівлі. Іншим типовим 
об’єднанням купців у Середньовіччі були гільдії, що мали 
власні статути і спеціалізувалися на торгівлі конкретними 
товарами. Гільдії забезпечували своїм членам правовий 
захист та монопольні умови торгівлі. Крім гільдій існували 
також конвої, пайові купецькі товариства.  

Існували об’єднання, які виходили за межі одного міста, 
утворюючи асоціації купців кількох міст. Досить поширеною 
була так звана commenda – форма торгової співпраці, яка 
полягала на тому, що купець, який особисто не міг (через свій 
вік чи хворобу) переправляти свій товар, передоручав його 
іншому купцеві, який відправлявся по цьому ж маршруту. За 
такої умови ¾ прибутку припадало власнику товару, а ¼ – 
купцеві, який його перевозив. Найбільш поширеною така 
форма угоди була в морській торгівлі на Середземному морі, 
але зустрічалася також і в сухопутній торгівлі. 

Іншою формою торгового об’єднання була vera società 
або “правдива торгова спілка”, яка діяла практично в усіх 
країнах Європі. В її склад входило декілька купців. Часто 
торгові операції спілка здійснювала на рівні з банківськими. 
Цікавим є те, що торгові спілки Bardich i Peruzzich1 з 
Флоренції існували аж до ХVІІ століття і були найбільшими 

                                                 
1 Cameron R., Neal L. Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów 
najnowszych. – Warszawa: Książka i Wiedza, 2004 – S. 77. 
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торговими підприємствами у світі. Спілки утримували філії, 
мали у власності кораблі, каравани мулів, а власники – 
копальні металів чи інших корисних копалин. Власник судна 
міг винайняти його одному або декільком дрібним купцям 
для перевезення товару. 

У ХІІІ столітті набуває поширення система морського 
страхування.  

Середньовічна торгівля відбувалась на ярмарках, куди 
привозили товари не лише з різних міст, але й країн. На 
початку ярмарки мали обмежений і місцевий характер і 
називалися бурси або біржі.  

На перших порах торгівля відбувалася під відкритим 
небом, дещо пізніше підписання торгових угод перемістилося 
у закусочні, чайні, готелі. Наприклад, у бельгійському місті 
Брюгге місцем збору купців був готель. Кількість ярмарків у 
рік в місті залежала від попиту на товари та розташування.  

З часом багато таких ярмарків переросли з місцевих у 
міжнародні. Найбільш відомими у середині ХІІ століття були 
ярмарки в Шампані (південна частина Франції) та Брі, 
приваблюючи купців із інших куточків країни та Італії.1 Вони 
відбувалися 6 разів у рік і проходили по два місяці кожен, 
створюючи ніби постійний базар, тобто діяли практично 
круглорічно. З Італії привозили дорогі східні товари: шовк, 
ювелірні вироби, прянощі; з Фландрії – вино та сукно; 
Німеччини – хутро, вироби з льону, металу; Англії – шерсть, 
олово; Чехії – сукно, шкіри, метал.  

Найпоширенішим способом платежу був розрахунок 
готівкою одразу ж на місці, поставка товарів здійснювалася 
негайно. Дещо пізніше з’явилися своєрідні угоди-контракти, 
які давали право на відтермінування поставки товарів за 
визначеними стандартами. Ярмаркове право надавало 
купцям певні привілеї, зокрема пільговий режим для 
приїжджих купців. Крім того, купці мали захист від 
переслідувань за борги та злочини компаньйонів, вчинки в 
інших містах.  

Значного поширення набули ярмарки в Англії, Франції, 
Німеччині у ХІ – ХІІ столітті. В Англії на подібні ярмарки 
з’їжджалися купці з Італії, Фландрії та інших країн. 

                                                 
1 Лановик Б., Лазарович М. Економічна історія: Курс лекцій. – К.: Вікар. 
2001. – C.57. 
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Основним товаром, яким торгували феодали, монастирі і 
селяни була вовна.  

Міжнародні ярмарки стали основою для появи торгових 
бірж. У ХV столітті у м. Брюгге (Нідерланди) виникла перша 
торгова біржа. Крім того біржі існували у Венеції, Генуї, 
Флоренції.  

Незважаючи на пожвавлення, умови ведення 
середньовічної торгівлі визначали певні обмеження. 
Найперше – панування натурального виробництва та 
феодальної роздробленості з її митними заставами, де 
стягувалися численні торгові мита, феодальними поборами 
за переїзд мостів, перехід річок убрід, переїзд через землю 
феодала. Другим важливим обмеженням був поганий стан 
доріг а також розбій на дорогах. Крім того, негативний вплив 
мала відсутність єдиних мір ваги та єдиної грошової системи.  

Утворення грошового ринку. Відомо, що гроші та 
торгівля є тісно пов’язані між собою.  

У середньовічній Європі у грошовому обігу була велика 
кількість найрізноманітніших монет. Це була одна з причин, 
яка дуже ускладнювала середньовічну торгівлю. Не лише 
кожний імператор чи король чеканив монету, але це могло 
робити кожне більше місто, сеньйор, єпископ. Починаючи з 
ХІІ століття в Італії для підтримання правильності торго-
вельних угод розпочали карбування важкої (близько 20 г) 
срібної монети (гросо). Це зумовило появу золотих монет. У 
ХІІІ столітті у Венеції почали карбувати золоті дукати, вагою 
3,5 г золота. Подібні монети карбували в Англії, Нідерландах. 
Але з часом, через недотримання вимог при карбуванні, 
випуску низькопробної монети, намаганні окремих 
можновладців збагатитися у такий спосіб, монети 
знецінювалися. Один із Тюдорів – Генріх VІІІ додавав у 
монети стільки міді, що у результаті зношування і стирання 
зображення, ніс короля набував червоного відтінку, а самого 
правителя називали „червононосим королем”. 

Лише наприкінці ХІІІ століття у Європі з’явилася 
стабільна валюта – золотий флорен, який вперше був 
викарбуваний у Флоренції у 1252 р. Схожі монети карбува-
лися також у Венеції та Генуї, але такою популярністю вони 
не користувалися. Хоча флорен мав стабільну та високу 
вартість, проте у цей час невід’ємним елементом торгівлі 
стало надання кредиту. 
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Різноманітність грошових систем потребувала каліфі-
кованої оцінки вартості кожної монети, виявлення 
неповноцінних монет, обміну одних монет на інші тощо. В 
таких умовах виникла нова професія – міняйла. Будь-яка 
крупна грошова операція могла відбутися лише за їх 
посередництва. Міняйли займалися також переказом грошей 
тобто здійснювали кредитні операції. Кредитно-позичкові 
операції набули значного розмаху у сфері транзиту і оптових 
операцій. Оскільки діловим людям було невигідно і 
небезпечно перевозити велику кількість срібних, золотих чи 
мідних монет, вони вдавалися до послуг міняйла. Міняйли не 
лише орієнтувалися у грошових системах, відрізняли 
повноцінні монети від неповноцінних але й здійснювали 
посередницькі операції. Віддавши конкретну кількість 
грошей міняйлі, купець на підставі векселя (розписки 
міняйли чи квитанції) міг отримати ці гроші у будь-якому 
іншому місті в агента міняйли. Такі операції по переказу 
грошей зливалися з операціями по кредиту. Поступово 
міняйли перетворилися на банкірів.  

Зародження банківської системи. Значення слів „банк” і 
„банкір” походить від італійського слова banco, що означало 
„стіл” чи „лава”, тобто місце, за яким банкіри проводили свої 
операції, де лежали мішки з грошима і розрахункові 
документи. Перші банки почали з’являтися в Італії. 
Примітивні депозитні банки утворилися у Венеції та Генуї ще 
в ХІІ столітті. Початково у них мали безпечно зберігатися 
депозити але з часом вони почали здійснювати переказ 
грошей з одного рахунку на інший. Це здійснювалось на 
підставі письмового розпорядження чи навіть усного 
доручення. Офіційно ці банки не мали права надавати 
позички, але надавали їх, перевищуючи свої повноваження, 
привілейованим клієнтам, створюючи у такий спосіб нові 
засоби платежу. Такі банки знаходилися у великих торгових 
центрах Італії, а також у Барселоні, Женеві, Лондоні. Також 
ще у ХІ столітті в Генуї утворився банк Сан-Джорджо, капітал 
якого у ХV столітті перевищував 10 млн лір.  

Одним із видів діяльності приватних банків були операції 
купівлі та продажу векселів з метою покращення торгівлі та 
зменшення ризиків на великих відстанях. Практично уся 
торгівля в містах Шампані здійснювався з допомогою позик. 
Коли закінчувався один ярмарок неурегульовані 
зобов’язання потрапляли на наступний з допомогою 
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векселів. І хоча вексельний обіг розвивався стисло із 
торгівлею товарами, їх використовували як фінансові 
інструменти, які непов’язані безпосередньо з реальними 
товарами. Спочатку векселі були іменними, з часом почали 
використовувалися векселі на пред’явника. 

Отож італійці успішно оволоділи технікою ведення 
торгівельних угод та надання позик. Можна стверджувати, 
що у ХV столітті в м. Безансон була спроба заснувати центр 
грошового ринку. І хоча ним місто не стало, але „ярмарки без 
місця”, що кочували і збиралися у різних містах завжди 
називалися „Безансон”. Він був своєрідною фондовою 
міжнародною біржею, господарем якої була Генуя і де 
встановлювався курс грошей, здійснювались грошові 
перекази, підписувались фінансові угоди. Це був попередник 
майбутніх бірж у Лондоні та Антверпені.1 

Банківська система і надання кредиту у середньовічній 
торгівлі були безпосередньо пов’язані між собою. У 
Середньовіччі відсоток на позичковий капітал був досить 
високий і сягав від 15 до 25%, що зумовлювалось моно-
польним становищем банкірів на фінансовому ринку. 
Створюються спеціальні банківсько-лихварські компанії. 
Досить часто загрозою банкрутства банківських асоціацій 
була наявність клієнтів-високопоставлених осіб (королів, 
імператорів), які могли наприклад не сплати борг, фізично 
знищити свого кредитора. 

Найважливішими були банки, пов’язані з католицькою 
церквою. У ХV столітті в Італії у більшості міст існували 
заклади, які видавали позики під заставу речей. Ініціаторами 
їх створення стали монахи – францисканці. Спочатку такі 
заклади називалися “горою милосердя”, а пізніше – 
ломбардами. Плата, яка на початку бралася за надання 
послуги становила 5%. Перший ломбард було засновано у 
1462 році у м. Перуджі в провінції Ломбардія. А вже через 50 
років вони діяли у 87 містах Італії.  

Власне у Середньовіччі в платіжному обороті Європей-
ських країн з’явилися перші кредитні гроші.  

 

                                                 
1 Юхименко П.І. Економічна історія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 
С.62. 
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2. Головні торговельні шляхи Середньовіччя 

Деякі дослідники вважають1, що у Середньовіччі 
спостерігався регрес всієї системи зовнішніх зв’язків у 
порівнянні із рабовласницькою добою, а міжнародні 
економічні відносини зберігалися більше за інерцією. 

Проте говорити про цілковитий застій у системі 
зовнішньоекономічних відносин не варто, адже торгівля була 
прибутковою справою. Інша річ, що на її ведення в умовах 
панування натурального характеру виробництва, 
відособленням та ізольованістю окремих феодальних 
господарств накладалося ряд обмежень. 

У Середньовічній Європі широкого розмаху набула 
транзитна торгівля. Починаючи з VІІ століття поступового 
розвинулася торгівля Індії з країнами Азії. Роль посередників 
у торгівлі індійських купців з західними країнами відігравали 
арабські купці.  

Важливим торгівельним шляхом був морський шлях між 
Сходом та Заходом в районі Південних морів (охоплював 
Філіппінські острови та острови Південно-Китайського 
моря). Існував також західний торговий шлях. Він простя-
гався від південно-східних портів Китаю до східного 
узбережжя Індокитаю та Сіамської затоки, далі – 
Малаккською протокою до Суматри. Потім кораблі могли 
пливти або до Індії, або в напрямку островів сучасної 
Індонезії. 

Торгівельні шляхи існували також між Східною Європою, 
Середньою Азією та Київською Руссю.  

Міжнародна торгівля сприяла розквіту приморських міст. 
Зокрема, важливим торговим центром став Константи-
нополь. Численні караванні шляхи, які проходили через 
країни Закавказзя були сполучною ланкою між Констан-
тинополем та іншими чорноморськими портами з Багдадом, 
Іраном, Середньою Азією та Руссю. 

Найбільшим центром караванної морської торгівлі країн 
Середземномор’я та Індії був Багдад. Згодом центр 
транзитної торгівлі переміщується до Єгипту. Це стало 
причиною значного зросту торгового обороту Єгипту з Індією 

                                                 
1 Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бутенко О.В. та ін. Міжнародні економічні 
відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник. – К.: 
Либідь, 1992. – С.53.  
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у ХІІІ-ХV столітті. На ввіз товарів, яких у Єгипті не 
вироблялося (дерево, залізо, живиця), а також на вивіз 
копалин (селітри, коштовного каміння) султаном було 
встановлено монополію. Найпоширенішими товарами, які 
вивозили з Єгипту були: тканини, зерно, тростина, раби 
тощо.  

Мито, яке сплачували купці за транзит товарів через 
Єгипет було високе. Його розмір у ХІІІ столітті сягнув 15%, а у 
ХV – 35%. Існували пільгові тарифи у розмірі 10%. На 
пільговий тариф мали право виключно італійські купці (з 
Пізи), які привозили дерево, залізо тощо. Але спочатку вони 
були зобов’язані запропонувати цей товар державі, яка була 
монополістом у їх продажі. Держава за 1/3 вартості товарів 
платила грошима, решту – віддавала єгипетськими товарами. 
Єгипетські товари, які були монополією уряду продавалися 
іноземним купцям за нижчими цінами, аніж єгипетським. 
Така політика приводила до їх поступового банкрутства.  

У середньовіччі існувала і сухопутна торгівля. Відомий 
Шовковий шлях із Китаю до Європи простягнувся на 
кільканадцять тисяч кілометрів. У Європі вона обмежувалась 
численними труднощами (поганим станом доріг, величезною 
кількістю мит) та небезпекою. І все ж сухопутна торгівля 
зростала, була прибутковою. 

Київська Русь відіграла значну роль у формування 
політичної та економічної карти середньовічної Європи. Вона 
було першорядним центром цивілізації у східній частині 
континенту, розвивала різносторонні зв’язки не лише з 
Візантією та південними слов’янами, а й з 
Західноєвропейськими країнами.  

Київська держава лежала на перетині найважливіших 
торговельних шляхів того часу, які зв’язували Європу зі 
Сходом, включала низку нових вузлових торговельно-
економічних центрів, які виникли після занепаду тих, що 
існували у пізній античності (на берегах Середземного моря). 
Як наслідок, Русь брала активну участь у міжнародній 
торгівлі. З Київської Русі вивозилися шкіри, хутра, мед, віск, 
хліб, ремісничі вироби тощо. З Візантії привозили шовкові 
тканини, прикраси, посуд, вина, перець, імбир. З Персії, Сирії 
– зброю, тканини, прикраси. З північних країн привозили 
хутра, залізні вироби, із західноєвропейських – сукно, тонке 
полотно, напої тощо. В Києві, на Подолі, розташовувалось 
торговельно-промислове місто, де жили ремісники, купецтво, 
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була пристань для торговельних суден. Було на Подолі і 
близько восьми ринків. Велике значення для Русі мала 
торгівля сіллю, яку добували в Криму і у Прикарпатті.  

У результаті розвитку торгівлі на Русі з’являються гроші. 
Спочатку карбуванням монет майже не займались, оскільки 
для міжнародних розрахунків використовували золоті та 
срібні арабські та візантійські монети. Натомість у внутріш-
ньому обігу домінували мідні та срібні злитки. Перші 
металеві руські гроші з’явилися наприкінці Х століття, коли 
князь Володимир став карбувати златники і срібники.  

Київська держава, поширюючи свою територію, одно-
часно відновлювала давні торгові лінії і творила нові. Варяги 
зв’язали Київ із Скандинавією. Ще у давніх джерелах 
Київської Русі варяги вперше згадуються як відчайдушні і 
розбишакуваті купці. На Балтійському морі головним 
торговим центром був острів Готланд, на якому було 
знайдено 20 000 арабських монет і близько 200 
візантійських. Це свідчило про зустрічі арабських, візан-
тійських та європейських купців, а отже торговельні 
відносини. У VІІІ – ІХ столітті від своїх поселень на 
балтійському узбережжі варяги по волзькому шляху рухалися 
на схід аж до Каспійського моря, де контактували з купцями 
мусульманського світу. Зі Швеції, що славилася чудовим 
залізом, приходила до нас різного роду зброя (спеціальні 
досліди показали, що всі тогочасні мечі, віднайдені в Східній 
Європі, вироблені із скандинавського заліза).  

У ІХ столітті, коли центр торгівлі перемістився на 
південь, до Константинополя, головною торговою артерією 
став славнозвісний торговий шлях “з Варяг у Греки”, що 
з’єднував Балтійське і Чорне море. З того часу заморська 
торгівля стала складати основу економічної системи 
Київської Русі.  

Інтенсивні дослідження другої половини ХХ століття 
з’ясували, що шлях “з Варяг у Греки” став функціонувати, як 
торгівельна магістраль не раніше другої половини Х століття. 
Все ж залишається не з’ясованим, чи функціонував цей шлях 
як трансконтинентальний, чи торгівля була організованою 
лише як транзитна, що безпосередньо зв’язувала Сканди-
навію і Візантію. Є серйозні підстави вважати, що навіть у ці 
часи шлях “з варяг у греки” функціонував як два шляхи: 
Дніпровський – у південному напрямку та Волховський – у 
північному напрямку до Скандинавії.  
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Стосовно скандинавської торгівлі у Східній Європі, то в ІХ 
– Х столітті варягів цікавила не стільки Візантія, скільки 
країни Сходу, які постачали майже у необмеженій кількості 
срібло, яке потребувала Європа.  

Два договори з Візантією, які уклав князь Олег у 907 і 911 
роках свідчили про реальність політичного, історичного і 
економічного існування нової східноєвропейської держави – 
Київської Русі, що здатна успішно відстоювати свої інтереси у 
міжнародних відносинах. Згідно до угоди 911 року руським 
купцям у Константинополі створювалися надзвичайно 
сприятливі умови. Вони мали право вести торгівлю без мита, 
діставати у Константинополі безплатне утримання протягом 
6 місяців і всякі корабельні запаси. Але до міста мали 
входити групами, не більше 50 людей і без зброї, а на 
мешкання їх призначено спеціальну дільницю. Щодо речей, 
якими торгували русини, то ними були специфічні товари – 
мед, віск, хутра і раби. Товарами експорту були паволока, 
тканини, вироби з золота, скляне намисто та ін.  

Розвивались, звичайно і сухопутні шляхи. З Півдня, від 
Чорного моря пролягали Грецький, Солоний, Залозний 
шляхи; на захід вели Василівський та Білгородський; на схід 
– Путивльський, Переяславський. 

У 944 році було укладено другий договір, що регулював 
економічні відносини між греками і Руссю. Умови торгівлі за 
цим договором були, очевидно, менш пільгові для Русі ніж 
умови попереднього договору. 

У першій половині ІХ століття східний письменник Ібн-
Хордадбе згадував у своїх трактатах, що Київська Русь з 
далеких слов’янських країн вела торгівлю на Чорному морі і 
постачала там хутра, мечі та інші товари. Окрім того, про 
важливість торгівлі Русі та Візантії свідчать археологічні 
розкопки курганів та городищ, де неодноразово зустрічалися 
рештки візантійських тканин чи металевих прикрас. 

Одночасно з шляхом “з варяг у греки” існував шлях, який 
перетинав Русь із сходу на захід. Він ішов з Каспійського 
моря Волгою, волоком на Дін, Сіверським Дінцем, волоком 
до приток Дніпра – Сейму, Десни або через Ворсклу. 
Перетинаючи Дніпро, вів на захід Прип’яттю або суходолом 
на Краків, Прагу, Реґенсбург (місто у Південній Німеччині, 
важливий у ті часи торговий центр на Дунаї). Цим шляхом 
везли на захід східні товари, а з заходу – зброю, металевий 
посуд, полотно. Неабияке значення мала на той час і ріка 
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Волга, якою пролягав торговельний шлях до Центральної 
Азії. 

Так через Русь проходили дві магістралі, які сполучали 
арабів та Візантію із Скандинавією, Індію та Китай – з 
Європою. Роль слов’янських племен при цьому не була 
пасивною у цьому торговельному вирі. Вони не обмежу-
валися транзитною торгівлею, а вносили своє: насамперед – 
хутра, на які був однаковий попит і в Арабському Халіфаті і в 
Візантії, і в Західній Європі. Вони експортували віск, на який 
теж був великий попит, бо мед ішов на виробництво 
солодощів, питва, а віск – на освітлення церков, житла 
багатих людей. Поставляли вони і “челядь” – рабів.  

Коли у ХІІ – ХІІІ столітті у результаті пограбування 
Константинополя хрестоносцями та частих нападів кочовиків 
на торгові шляхи по Дніпру став занепадати торговий обмін з 
Візантією, дедалі більшого значення для Києва набували 
торговельні відносини із Західною Європою.  

У VІІІ столітті Київ відновив також свої торгові зв’язки зі 
Сходом. Проте, як свідчать знайдені монети, початком 
торгівлі Східних Слов’ян із країнами Сходу можна вважати 
VІІ століття. Терен торгівлі, як свідчать письмові оповіді 
арабських купців, поширювався аж до Месопотамії. 
Сухопутні каравани возили товари в Багдад і Індію. Руські 
купці бували також в Єгипті та Александрії. Торгові зв’язки 
були унормовані певними угодами; коли ж торгівля 
зустрічала десь перешкоди, держава пробивала їй шлях 
своїми військовими силами. 

В трактаті, який приписують Аль-Балхі і який датується 
Х ст. згадувалося, що Київська Русь торгувала з Хазарією, 
Візантією і Болгарією.  

На противагу середньовічному Заходу, де земельна 
аристократія ухилялася від торговельної діяльності, в 
Київській Русі торгівлею активно займалися і бояри і князь. 
Більша частина року витрачалася на збір данини, 
перевезення її до Києва та на спорядження великої флотилії. 
Київ був головним центром торгівлі; купці збирали навезені 
запаси і готували їх до подальшої дороги. У червні великий 
торговий флот виїздив з Києва. Навіть, коли князі й бояри 
ставали більш осілими і прибирали у власність великі 
землеволодіння, значна частина продукції їх господарств 
призначалася для чужоземних ринків. В руських містах 
сформувався численний прошарок купців, а його найбільш 
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впливові і заможні представники вели заморську торгівлю і 
мали однакові з боярами права.  

Традиційно торгівля називалася „гостьба”, самі торговці 
або купці – „гості”, а місця торгівлі – „погости”. Після 
прийняття християнства при погостах почали будувати 
храми. В Київській Русі існували купецькі об’єднання, які 
спеціалізувалися на торгівлі з певними країнами або 
певними видами товарів. Для прикладу, купецькі корпорації 
„гречників” торгували з Візантією та країнами Кавказу. У 
багатьох містах-торгових центрах розташовувалися 
торговельні представництва іноземних купців. 

Отож, беручи активну участь у торгівлі, князі збували 
данину, яка їм вносилася підвладним населення, бояри – 
військову здобич і оброки, які стягувалися від населення, а 
купці – торгували продуктами і товарами, що попадали у їх 
руки різними шляхами. 

 

3. Міжнародні економічні відносини у 
середньовічній Європі 

Отож, у Середньовічній Європі під впливом ряду 
факторів почала розширюватися як зовнішня морська, так і 
внутрішня сухопутна торгівля. При чому більш вигідною і 
престижною була якраз зовнішня торгівля.  

Можна стверджувати, що у Середньовічній Європі 
сформувалися два основні торгівельні райони: 

Середземноморський – був сполучною ланкою у торгівлі 
країн Європи з країнами Сходу (Іспанія, Франція, Італія 
торгували з Візантією, Чорномор’ям, країнами Сходу). 
Спочатку основна роль у веденні торгівлі у даному районі 
належала арабським і візантійський купцям. Згодом (ХІІ – 
ХІІІ ст.) торгівля активно здійснювалась купцями Венеції, 
Генуї, Марселя та Мадриду. За кількістю кораблів перше 
місце у Європі у ХV столітті займала Генуя. Генуезькі кораблі, 
які будувалися одразу та колоніальних територіях, допливали 
навіть до Перської Затоки і Каспійського моря. Міста Венеція 
та Флоренція за міццю дещо поступалися Генуї.  

Найбільшу питому вагу серед товарів, які надходили в 
Європу займали предмети розкоші, прянощі, зерно, тканини, 
зброя, дорогоцінні каміння, благородні метали, ікра, сіль. 
Торгівля такими товарами приносила високі доходи (для 
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прикладу, 1 г перцю коштував 1 г золота). Норма торгового 
прибутку тут становила близько 30% або і вище. Крім того, у 
Венеції, Генуї, Пізі виникло власне виробництво шовку та 
скла. 

Найвигіднішою і найпрестижнішою у ХІІ – ХV столітті 
без сумніву була левантійська торгівля. Вона мала 
транзитний та посередницький характер. Ще до опанування 
цього торгового шляху італійцями, товари розкоші в Європу 
привозили купці із Сходу. Пізніше купці з Італії перейняли 
цю торгівлю.  

Товари, які надходили з Далекого Сходу (Індії, Китаю, 
Індонезії), спочатку потрапляли до арабських купців, а вже 
потім на ринках у Сирії, Єгипті, Константинополі, 
перепродувалися венеціанським та генуезьким купцям. Далі 
ці товари потрапляли на ринки Європи, де продавалися за 
значно вищими цінами. Серед товарів, які привозились 
італійськими купцями до Європи шовк і порцеляна походили 
з Китаю, парча та дорогоцінне каміння – з Візантії, додатково 
почали привозитись також місткіші товари наприклад, 
бавовну – з Сирії, галун – з Малої Азії. З Європи вивозилися 
вовняні тканини, полотно, хутра з північноєвропейських 
країн, вироби з металу із Центральної Європи і з Ломбардії, 
скло з Венеції.  

З Візантією венеціанці торгували від давна, але привілеї у 
веденні торгівлі вдалося отримати лише під кінець ХІ 
століття, як вдячність за допомогу у битві з турками. Привілеї 
передбачали звільнення від мита при в’їзді у порт. При чому 
такого звільнення не мали навіть візантійські купці. Іншими 
могутніми містами того часу була Генуя і Піза. Їх мешканці, 
вигнавши мусульман з Корсики та Сардинії і підійшовши аж 
до їх кордонів у Північній Африці, змусили їх надати 
особливі умови торгівлі для своїх купців і кораблів. 

Очевидно, що між економічно сильними та розвинутими 
італійськими містами точилася конкурентна боротьба за 
право ведення міжнародної торгівлі, її монополізацію та 
контроль над торгівлею із Сходом. Генуя перемогла Пізу і 
тим самим виборола для себе домінуюче положення у 
західній частині Середземного моря. У ХІІІ столітті генуезці 
закріпилися на побережжях Криму, Кавказу, в пониззі 
Дніпра. Найважливішими їх колоніями були: Кафа (відома 
своїм ринком рабів, яких привозили також з України), 
Балаклава, Судак. Після четвертого хрестового походу 
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зміцніло становище венеціанців. Під кінець ХІVстоліття вони 
відтіснили генуезців з басейну Чорного моря та Кавказу. За 
час хрестових походів італійські міста спільно або 
конкуруючи між собою поширили свій вплив від Олександрії, 
вздовж узбережжя Палестини, Сирії та Греції до узбережжя 
Чорного моря та Криму.  

Падіння Єрусалиму та невдалі хрестові походи незначно 
вплинули на позицію Італії на Сході, торгівля і надалі 
продовжувала успішно провадилася. Законодавчо це 
підкріплювалося укладеними угодами з арабами та турками. 

Особливими були торгівельні відносини Європи і 
країнами Далекого Сходу. Зокрема найбільшого розвитку у 
ХІІІ столітті набула торгівля з Китаєм. Країною, яка 
монополізувала цей торговий шлях була Італія. В Пекіні та 
інших містах країни створилися італійські колонії. Італійські 
колонії були і в Індії. У купецьких книгах докладно 
описувались торгові шляхи, перелічувались товари, які 
користуються попитом. Зокрема згадується, що торгові 
шляхи проходили через Туркменістан, великий шовковий 
шлях або Персію, через Індійський океан. Слід сказати, що 
описана Марко Поло у “Книзі про різноманітність світу” 
подорож, була своєрідним путівником для торговців. 

Північний район – охоплював Балтійське та Північне 
моря. Хоч він брав меншу участь у міжнародній торгівлі аніж 
район Середземного моря, але його значення росло. У 
торгівлі брали участь міста усіх приморських країн. Тобто це 
міста, розташовані на північно-західних землях Русі 
(Новгород, Псков, Полоцьк), Великого Литовського 
Князівства, Північної Німеччини (Гамбург, Любек, Бремен), 
Скандинавських країн, Данії, Франції, Англії (Лондон), 
Нідерландів. Крім морського шляху торгівля здійснювалася 
також по річках: Ельбі, Одрі, Темзі, Рейні, Дунаєм, Віслою, 
Німаном, Роною, Сеною.  

Основними предметами торгівлі були – риба, сіль, хутро, 
шерсть, сукно, ліс, металеві ремісничі вироби, сільсько-
господарські товари. Ці товари були переважно місцевого 
виробництва і широкого вжитку. Торгівля цього району мала 
надзвичайно важливе значення для економіки країн Європи, 
оскільки була направлена на забезпечення потреб місцевих 
виробників. Обсяги товарообігу були тут досить високими, 
натомість ризик – низьким. Це компенсовувало порівняно 
невеликий прибуток (5-8%).  
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Економічний розвиток країн Західної Європи потребував 
чіткої і продуманої державної політики. Існування різно-
манітних мір ваги, грошових одиниць і правил торгівлі 
негативно впливало на умови та масштаби ведення торгівлі. І 
хоча велика увага приділялася морським перевезенням, 
справа ця продовжувала бути небезпечною і, як наслідок, 
ризиковою. Виникла необхідність створення певного союзу, 
який би об’єднував і контролював торговельну діяльність 
купців Північно-Європейських держав та надавав охорону 
їхніх морських перевезень. 

Створення у 1367 році Ганзи (Ганзейського Союзу) – 
торговельно-політичного союзу купецтва країн Північної 
Європи – було зумовлене потребами зовнішньої торгівлі того 
часу. У середньовічній Північній Європі саме словом „Hanse” 
називали об’єднання торговців. 

Перший крок до створення Ганзейського Союзу був 
здійснений ще у 1241 році, коли німецькі міста Любек та 
Гамбург уклали угоду про боротьбу з піратством і ведення 
єдиної торговельної політики.1  

Німецькі купці у іноземних містах неформально 
співпрацювали ще задовго до утворення союзу. У Венеції, 
наприклад, існував „німецький фонд”, котрий допомагав у 
розміщенні і утриманні приїжджих німецьких купців, 
консультував їх щодо ведення торгівлі. Німецькі купці були 
єдиними іноземними купцями, що мали своє торговельне 
подвір’я у Венеції. Спеціальний район, де мешкали купці з 
Німеччині був також в Лондоні. Практично у кожному 
торговому центрі в країнах Північної Європи існувало місце, 
де німецькі купці могли зупинитися чи організація, яка 
допомагала цьому. Повністю німецькими містами були – 
Гданськ, Рига, Клайпеда та інші. 

Фактично у ХІІ – ХV столітті Ганза стала монополістом 
торгівлі у Центральній та Північній Європі. До неї входило 
близько 200 міст. Центр Ганзи знаходився у місті Любеку 
(Німеччина). Бути членом Ганзи бо мрією кожного міста, яке 
активно здійснювало торгівлю. Це і не дивно, адже союз 
надавав своїм членам ряд вагомих переваг при веденні 
торгівлі. Основними принципами діяльності Ганзи були: 

1) спільна торгівля на підставі загальноприйнятих цін та 
стандартів; 

                                                 
1 Дикаленко М. Первая торговля // Бизнес, 2004. – № 14. – С.78. 
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2) дотримання єдиної фінансової політики; 
3) конвоювання та захист торгових експедицій; 
4) боротьба із морським піратством та сухопутними 

розбоями; 
5) розподіл виробництва та торгівлі у сировинних 

районах. 
Ганзатаг (Рада Ганзи) щорічно здійснював контроль за 

дотриманням встановлених вимог. На порушників 
накладалося ембарго. Власне у цей період вперше в історії 
Європи була введена єдина система міри та ваги. 

Апогей розвитку Ганзи припадає на ХІV – ХV ст., коли 
торговці – учасники союзу диктували економічну політику 
навіть цілим королівствам. До найважливіших міст Ганзи 
слід віднести: Бремен, Гамбург, Амстердам, Рига та ін. У 
Великому Новгороді, Бергені (Норвегія), Лондоні 
знаходилися основні факторії союзу.  

Деякі дослідники вважають, що створення Ганзи було 
відповіддю на погрози короля Данії про обмеження 
торговельної діяльності та свобод. Данії було оголошено 
війну. У 1368 році у Штральзунді було підписано мирний 
договір. Війна завершилася поразкою Данії та наданням ряду 
привілей Ганзі. З того часу її кораблі могли входити і 
торгувати не сплачуючи мита у портах Данії та нових 
торгових містах. Активний оборот Ганзи у цей час оцінюють 
від 100 до 150 млн гульденів, загальний торговельний флот – 
від 1 до 1,5 тис. торгових суден (не беручи до уваги військових 
кораблів конвою), а кількість торговельних складів складала 
близько 3 тис.1 Гульден став основною платіжною валютою. 
Для того, щоб оцінити реальну вартість цієї валюти, слід 
пригадати, що за 1 гульден можна було купити близько 8-10 
корів. 

Слід пригадати, що ведення торгівлі у тогочасній Європі, 
де політична ситуація була нестабільною, часті війни не 
давали впевненості у завтрашньому дні, було справою 
ризикованою. Тому недаремно якраз Ганзою у практику 
ведення торгівлі вводяться поняття страхування ризиків та 
страхування складів. Відомо, що у 1471 році Ганза 
компенсувала німецьким купцям, які мали у Новгороді свій 
двір втрати, понесені внаслідок завоювання міста царем 
Іваном ІІІ. 

                                                 
1 Дикаленко М. Первая торговля // Бизнес. – 2004. – № 14. – С.78. 
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У таблиці 1 проілюстровано динаміку розвитку 
Ганзейського Союзу. 

Таблиця 1 – Приблизна динаміка розвитку Ганзи 

Століття 
Кількість 

членів 

Кількість 
торгових 

представництв 

Приблизний 
оборот міст, 

млн гульденів 

XII ст.   0,5 

XIII ст. 15 90 10 

XIV ст. 45 1300 100 

XV ст. 90 3000 150 

XVI ст. 40 45 15 

Складено за: Дикаленко М. Первая торговля // Бизнес, 2004. – № 14. – 
С.78 – 79. 

 
Європейські країни завершили процес централізації у 

кінці ХV – початку ХVІ ст. З’явилися міцні держави, які мали 
власний флот, армію, і які самостійно могли контролювати 
торговельні потоки. Нові винаходи у галузі кораблебудування 
підвищили рентабельність морських перевезень. Основні 
торговельні шляхи перемістилися із Північної Європи та 
Середземномор’я у Атлантичний, Індійський та Тихий океан. 
Такі зміни негативно впливали на функціонування Ганзи. 
Оскільки Ганза об’єднувала міста з різних країн, це було 
причиною посилення протиріч поміж країнами-членами 
союзу. Хоча останній склад Ганзи закрився у 1598 році у 
Лондоні, формально вона проіснувала до 1669 року, коли 
відбувся останній Ганзатаг. Але це вже не був той міцний та 
потужний Союз, який об’єднував і контролював най-
потужніші торговельні центри Північної Європи, а лише 
виключно символічний. 

Досвід формування Ганзи, як інтеграційного об’єднання у 
Середньовічній Європі є цікавим і важливим для формування 
об’єднань у сучасній Європі. 

 
Основні терміни і поняття 

Купецтво –  особливий соціальний прошарок, що спеціа-
лізувався на торгівлі. Купець здійснює покупку товарів не для 
власного вжитку, а для подальшого продажу з метою 
здобуття прибутку, тобто виконує функції посередника між 
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виробником і споживачем (або між виробниками різних 
видів товарів). 
 
Гільдія – типове об’єднання купців у Середньовіччі, що мало 
власний статут і спеціалізувалося на торгівлі конкретними 
товарами. Гільдії забезпечували своїм членам правовий 
захист та монопольні умови торгівлі 
 
Ярмарок – торг, який влаштовується регулярно, в певну 
пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів. 
 
Біржа – (від нім. Burse, лат. bursa - гаманець) постійно 
діючий організаційно визначений ринок (зокрема 
міжнародний) однорідних товарів, на якому укладаються 
угоди купівлі-продажу великих партій товарів. У ХV столітті у 
м. Брюгге (Нідерланди) виникла перша торгова біржа. 
 
Гросо – важка (вагою більш як 20 г) срібна монета, яку 
почали карбувати в Італії з XII ст. з метою забезпечення 
правильності торговельних угод. 
 
Золотий флорин – стабільна грошова одиниця, яка 
наприкінці ХІІІ ст. з’явилась у Європі. Вперше був 
викарбуваний у Флоренції у 1252 році. Схожі монети 
карбувалися також у Венеції та Генуї. 
 
Міняйли – у середньовічній Європі люди, які орієнтувалися 
в грошових системах і відрізняли повноцінну монету від 
фальшивої, займалися переказом грошових сум і 
лихварством, здійснювали посередницькі операції. 
 
Банк –  кредитно-фінансова установа, яка зосереджує кошти 
і капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові 
розрахунки між підприємствами або приватними особами. 
Значення слів „банк” і „банкір” походить від італійського 
слова banco, що означало „стіл” чи „лава”, тобто місце, за 
яким банкіри проводили свої операції, де лежали мішки з 
грошима і розрахункові документи. Примітивні депозитні 
банки утворилися у Венеції та Генуї ще в ХІІ столітті. 
 
Вексель – борговий документ установленого законом зразка 
про обов'язкову сплату боржником певної суми грошей у 
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вказаний строк. Спочатку в Середньовіччі векселі були 
іменними, з часом почали використовувалися векселі на 
пред’явника. 
 
Ломбард – кредитна установа, що надає грошові позики за 
певний процент під заставу рухомого і нерухомого майна. 
Перший ломбард було засновано у 1462 році в провінції 
Ломбардія (м. Перуджі). А вже через 50 років вони діяли у 87 
містах Італії. 
 
Транзитна торгівля – поставка товару не безпосередньо 
від експортера до імпортера, а через посередника 
(транзитного торговця) в третій країні. Набула широкого 
розмаху у Середньовічній Європі. 
 
«Київські гривні» – монети, які почали карбуватись 
наприкінці ХІ століття. Мали вони форму шестикутників, 
важили до 160 г. і проіснували до татаро-монгольського 
нашестя. 
 
«Новгородські гривні» – гроші, які спочатку були відомі 
лише на півночі та заході і тільки з ХІІІ століття по всій 
території Русі, мали форму довгих срібних паличок і важили 
240 г. 
 
Шлях «з варяг у греки» – торговий шлях, що з’єднував 
Балтійське і Чорне море. Проходив рікою Невою, Ладозьким 
озером, річкою Волхов, Ільменським озером (над яким стояв 
Новгород Великий), річками Ловаттю, Дніпром до Чорного 
моря. 
 
Середземноморський торговельний район – сполучна 
ланка у торгівлі країн Середньовічної Європи з країнами 
Сходу (Іспанія, Франція, Італія торгували з Візантією, 
Чорномор’ям, країнами Сходу). Спочатку основна роль у 
веденні торгівлі у даному районі належала арабським і 
візантійський купцям. Згодом (ХІІ – ХІІІ століття) торгівля 
активно здійснювалась купцями Венеції, Генуї Марселя та 
Мадриду. 
 
Левантійська торгівля – торгівля європейських країн зі 
Сходом, що здійснювалась значною мірою через Великий 
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шовковий шлях і мала транзитний, посередницький 
характер. 
 
Північний торговельний район – охоплював Балтійське 
та Північне моря. У торгівлі брали участь міста, розташовані 
на північно-західних землях Русі (Новгород, Псков, 
Полоцьк), Великого Литовського Князівства, Північної 
Німеччини (Гамбург, Любек, Бремен), Скандинавських країн, 
Данії, Франції, Англії (Лондон), Нідерландів. Крім морського 
шляху торгівля здійснювалася теж по річках: Ельбі, Одрі, 
Темзі, Рейні, Дунаєм, Віслою, Німаном, Роною, Сеною. 
 
Ганза (Ганзейський Союз) – торговельно-політичний 
союз купецтва країн Північної Європи, створений 1367 року. 
 
Ганзатаг – ради представників ганзейських міст, на яких 
щорічно обговорювались зовнішні та внутрішні справи, а 
також здійснювався контроль за дотриманням встановлених 
вимог. На порушників накладалося ембарго. 
 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Назвіть основні риси феодальної економіки. 
2. Які основні тенденції розвитку середньовічних міст – 

центрів торгівлі? 
3. Охарактеризуйте структуру середньовічної зовнішньої 

торгівлі.  
4. Що сприяло виникненню нового суспільного 

прошарку – купецтва? 
5. Назвіть основні об’єднання купців які ви знаєте.  
6. Чим характеризувалася ярмаркова торгівля у 

Середньовічній Європі? 
7. Проаналізуйте розвиток грошової системи у 

Середньовічній Європі. 
8. Коротко подайте історію виникнення та роль банків у 

Західній Європі. 
9. Які основні торговельні шляхи Середньовіччя ви 

знаєте? 
10. Які особливості зовнішньої торгівлі Київської Русі? 
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11. У Середньовічній Європі сформувалися два основні 
торговельні райони, охарактеризуйте їх. 

12. Проаналізуйте діяльність Ганзейського союзу. 
13. Домашнє завдання: На контурній карті Європи 

визначте два основні райони Європейської середньовічної 
торгівлі: Середземноморський та Північний. Визначте 
основні торговельні шляхи. 
 

Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Великі середньовічні міста у Франції почали розви-
ватися ще з V століття.  

2. В середньовічні Європі найшвидше розвивалися 
портові міста.  

3. Починаючи з VI до ІХ століття серед міст-
посередників провідна роль належала Парижу та іншим 
містам на північному узбережжі Франції.  

4. У Північній Італії розвиток міст почався найраніше і 
визначався найбільшою інтенсивністю, у порівнянні з 
іншими регіонами Європи.  

5. Характерною рисою Середньовічної економіки у ХІІ 
столітті була регіональна спеціалізація на виробництві певної 
продукції.  

6. При перевезеннях товару на великі відстані перевага 
віддавалася сухопутному транспорту, який у добу 
Середньовіччя був дешевшим і безпечнішим, аніж морський.  

7. Найбільшими торговими підприємствами у світі в 
часи Середньовіччя були торгові спілки Bardich i Peruzzich  з 
Флоренції, що існували аж до ХVІІ століття.  

8. В Середньовіччі правом карбувати монету володів 
лише король або імператор.  

9. З ХV століття протягом довгих років в м. Безансон 
функціонував європейський центр грошового ринку  

10. Католицька церква також брала участь в банківських 
операціях. В ХV столітті в Італії у більшості міст існували 
заклади, які видавали позики під заставу речей. Ініціаторами 
їх створення стали монахи – францисканці.  
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11. Найбільшим центром караванної морської торгівлі 
країн Середземномор’я та Індії був Єрусалим  

12.  При транзиті товарів через Єгипет, італійські купці (з 
Пізи), які привозили дерево, залізо тощо могли скористатись 
пільговим тарифом у 10%, якщо спочатку пропонували свої 
товари державі.  

13. Саме слово „гривня” у значенні певної кількості монет 
вперше зустрічається в „Повісті минулих літ”.  

14.  В часи Київської Русі була відома «волзька гривня», 
що мала форму човна  

15.  У Київській Русі монети карбувалися лише зі срібла  
16.  Наукові дослідження другої половини ХХ століття 

з’ясували, що шлях “з варяг у греки” став функціонувати як 
торгівельна магістраль ще в ІІІ ст. н.е.  

17. Норма торгового прибутку у торгівлі країн Європи з 
країнами Сходу становила близько 30% або і вище.  

18.  Найбільшого розвитку у ХІІІ столітті набула торгівля 
з Китаєм.  

19. Норма торгового прибутку у торгівлі у Північному 
торговельному районі була вищою, ніж у 
Середземноморському торговельному районі.  

20. Німецькі купці були єдиними іноземними 
купцями, що мали своє торгове подвір’я у Венеції.  

21.  У ХІІ – ХV столітті Ганза стала монополістом торгівлі 
у цілій  Європі.  

22. Апогей розвитку Ганзейського союзу припадає 
на ХІІ–ХІІІ ст.  

23.  Ганзою у практику ведення торгівлі вводяться 
поняття страхування ризиків та страхування складів.  
 

Тестові завдання 

1. На які століття припадає період 
Раннього середньовіччя у Європі, яке 
характеризувалось створенням у 
Європі великого феодального 
землеволодіння, формуванням 
феодального суспільства, повним 
пануванням натурального 

а) І-ІІІ ст. н.е.; 

б) V – Х ст.; 

в) ХІ – ХІІІ ст.; 

г) ХІV – ХVІ ст.; 

д) ХІV – ХVІІІ ст. 
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господарства? 
2. Як називався етап становлення та 
розвитку феодалізму, для якого були 
характерні існування 
централізованих великих 
феодальних держав, успішний 
розвиток середньовічних міст, 
значний розвиток ремесла та 
торгівлі? 

а) античність; 

б) раннє середньовіччя; 

в) розквіт 
середньовіччя; 

г) пізнє середньовіччя; 

д) зрілий 
меркантилізм. 

3. На які століття припадає період 
Пізнього середньовіччя у Європі, 
впродовж якого відбулося 
утвердження товарно-грошових 
відносин, активний процес 
звільнення селян та створились 
передумови для пожвавлення 
зовнішньоекономічних відносин? 

а) І-ІІІ ст. н.е.; 

б) V – Х ст.;  

в) ХІ – ХІІІ ст.; 

г) ХІV – ХVІ ст.; 

д) ХІV – ХVІІІ ст. 

4. Які з перелічених ознак є 
характерними для феодальної 
економіки? 

а) панування 
натурального 
господарства; 

б)панування дрібної та 
середньої земельної 
власності буржуазії; 

в) поєднання великої 
земельної власності 
класу феодалів з 
дрібним індивідуальним 
господарством 
безпосередніх 
виробників-селян; 

г) переважання 
торгового і 
промислового сектору 
економіки над 
аграрним; 

д) бурхливий розвиток 
техніки та знань. 

5. Який регіон за розвитком міст в 
період Середньовіччя можна було 
порівнювати з Північною Італією? 

а) Англію; 

б) Південну Францію; 

в) Португалію; 

г) Балтійський регіон; 

д) Південні Нідерланди. 
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6. В якому місті знаходився центр 
гасконської торгівлі вином? 

а) Бордо; 

б) Париж; 

в) Шампань; 

г) Марсель; 

д) Ліон. 

7. На виробництві якого товару у 
ХІІ ст. спеціалізувалась Фламандія? 

а) вино; 

б) сукно; 

в) скло; 

г) шкіряні вироби; 

д) сіль. 

8. Які товари привозили на 
середньовічні ярмарки в Шампані та 
Брі з Англії? 

а) шовк, ювелірні 
вироби, прянощі; 

б) вино та сукно; 

в) хутро, вироби з 
льону; 

г) шерсть, олово; 

д) сукно, шкіри, метал. 

9. З якої країни на середньовічні 
ярмарки у ХІІ ст. в Шампані та Брі 
привозили хутро, вироби з льону, 
металу? 

а) Німеччини; 

б) Англії; 

в) Франції; 

г) Чехії; 

д) Італії. 

10. Які обмеження для розвитку 
торгівлі існували у Середньовіччі? 

а) панування 
натурального 
виробництва та 
феодальної роздробле-
ності з її митними 
заставами, де стягува-
лися численні торгові 
мита; 

б) існування гільдій 
купців, які монополізу-
вали торгівлю; 

в) поганий стан доріг, а 
також розбій на 
дорогах; 

г) розвиток великих 
міст, які забезпечували 
себе необхідною 
продукцією 
самостійно; 

д) відсутність єдиних 
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мір ваги та єдиної 
грошової системи. 

11. У Середньовіччі відсоток на 
позичковий капітал сягав 

а) 2-3%; 

б) 5-10%; 

в) 15-25%; 

г) 30-35%; 

д) більше 50%. 

12. У ломбардах, заснованих 
монахами-францисканцями, плата 
за надання позики становила 

а) 0%; 

б) 5%; 

в) 10%; 

г) 25%; 

д) 50%. 

13.Назвіть найпоширеніші товари, 
які вивозили з Єгипту у ХІІІ-ХV 
століттях? 

а) шовк, ювелірні 
вироби, прянощі; 

б) вино та сукно; 

в) хутро, вироби з 
льону;  

г) шерсть, олово; 

д) тканини, зерно, 
тростина, раби. 

14. Яке мито сплачували європейські 
купці за транзит товарів через 
Єгипет у ХV ст.? 

а) 0%; 

б) 5%; 

в) 10%; 

г) 35%; 

д) 50%. 

15. Звідки до Київської Русі 
привозили шовкові тканини, зброю, 
тканини, прикраси? 

а) Візантії; 

б) Китаю; 

в) західноєвропейських 
країн; 

г) скандинавських 
країн; 

д) Індії. 

16. Хто з київських князів вперше 
почав карбувати златники та 
срібники? 

а) Святослав; 

б) Володимир Великий; 

в) Ярослав Мудрий; 

г) Володимир Мономах; 

д) Ігор. 

17. Які з перелічених сухопутних 
торгових шляхів у Київській Русі 
вели на схід? 

а) Солоний; 

б) Путивльський; 

в) Переяславський; 
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г) Василевський; 

д) Залозний. 

18. Яке місто у  ХV столітті займало 
перше місце у Європі за кількістю 
торгових кораблів? 

а) Венеція; 

б) Марсель; 

в) Флоренція; 

г) Генуя; 

д) Гамбург. 

19. Назвіть найважливіші колонії 
Генуї у ХІІІ ст.  

а) Багдад; 

б) Кафа; 

в) Флоренція; 

г) Рабат; 

д) Судак. 

20. В якому місті знаходився центр 
Ганзейського союзу? 

а) Гданськ; 

б) Рига; 

в) Гамбург; 

г) Франкфурт; 

д) Любек. 

21. Які з перелічених тверджень 
характеризують основні принципи 
діяльності Ганзейського союзу? 

а) спільна торгівля на 
підставі загально-
прийнятих цін та 
стандартів; 

б) вироблення для 
кожного міста власної 
фінансової політики з 
урахуванням 
специфічних умов; 

в) конвоювання та 
захист торгових 
експедицій; 

г) забезпечення моно-
польного становища 
ганзейських купців 
шляхом перекриття 
торговельних шляхів 
для транзитних купців 
зі Сходу; 

д) невтручання в 
процес організації 
виробництва у 
сировинних районах. 
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Лекція 3 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
 

План лекції 

1. Міжнародні економічні відносини України–Руси. 
2. Українські землі у міжнародних економічних зв'язках 

XIV – першої половини XVII ст. 
 

План практичного заняття 

1. Міжнародні економічні відносини України – Руси: 
а) торговий шлях з "Варяг у Греки"; 
б)  виникнення торгових міст в Київській Русі; 
в) економічна термінологія "Руської правди»; 
г) грошова система України–Руси. 

2. Українські землі у міжнародних економічних зв'язках XIV 
– першої половини XVII ст.: 

а) передумови налагодження торговельних зв’язків із 
сусідніми країнами; 

б) головні експортні та імпортні товари українських 
земель; 

в) географія зовнішньоторговельних відносин; 
г) формування митної справи. 
 

Література 
 

а) основна: 

1. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. – 
К.: Либідь, 2006. – С.16–100. 

2. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних 
економічних відносин / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.В.Бутенко та 
ін. – К.: Либідь, 1992. – С.10–46. 

3. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX 
– середина XVII ст.). – К., 1992. 

б) додаткова: 

1. Грушевський М. Історія України – Руси. – К., 1995. – Т.6. 

2. Історія народного господарства Української РСР. – К., 1983. – 
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Т. 1. 

3. Ковальчак Г. І. Економічний розвиток Західноукраїнських 
земель. – К., 1988. 

4. Котляр М. Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 
XIV – ХУШ ст. – К., 1981. 

 

1. Міжнародні економічні відносини України–Руси 

Могутня києворуська держава не останньою чергою 
завдячувала своєму економічному добробуту розвиненій 
системі зовнішньоекономічних зв'язків. Багато хто з 
істориків кінця XVIII – XIX століть називав Київську Русь 
торговою державою; навіть з'явилася теорія "торгового 
походження Русі", різні елементи якої опрацьовували 
дослідники. Торгівля була і складовою, і певним наслідком 
соціально-економічного розвитку тогочасного соціуму, хоча 
на початках помітну роль відігравав також політичний 
чинник. 

Із значною долею впевненості можемо говорити, що десь 
із середини VІІ століття Середнє Подніпров'я стає центром – 
ядром новостворюваної держави – Київської Русі. Це було 
зумовлено значною мірою, вигідним економічним 
розташуванням цього регіону загалом і Києва зокрема. 
Приблизно в той час міцніє нова сусідня держава – 
Хозарський каганат, який підкорює приазовських булгар, 
передкавказьких аланів та поширює свою владу на Східний 
Крим. Спроба підкорити кавказькі народи призвела до 
невдалого зіткнення з арабським халіфатом Омейянідів (661 
– 750рр.), який контролював Закавказзя. Після цього енергія 
войовничих хозар була спрямована на північ – у Середнє 
Подніпров'я. Традиційно в науці підкорення слов'ян 
хозарами трактується негативно, хоча у хозарській 
зверхності, як це не дивно, були і позитивні моменти. 
Середнє Подніпров'я, завдяки хозарам залучається до 
міжнародної торгівлі і отримує від неї значний матеріальних 
зиск. За даними арабського географа і мандрівника ал-
Істахрі (IX ст.) сама Хозарія продукувала на вивіз лише 
риб'ячий клей, натомість те, що Хозарія вивозила до Персії, 
вона отримувала з Русі (йшлося найперше про мед, віск, 
хутра і невільників). Так званий хозарський шлях, що 
пролягав до Києва через Сіверський Донець до нижньої течії 
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Волги, був важливою артерією міжнародної торгівлі (в 
пониззі Волги сходилися шляхи з Середньої Азії і Північного 
Кавказу). 

Через Хозарію активно розвивалася русько-арабська 
торгівля, її пік припав на IX – першу половину X століття. В 
арабських країнах серед знаті особливо цінувались хутра 
соболів і чорних лисиць, і, звичайно, незмінним попитом 
користувалися невільники, про яких один із арабських 
географів зазначав, що вулиці Багдаду були заповнені 
"слов'янською сараною". Із Скандінавії через Русь до 
арабських країн везли "риб'ячий зуб" (клики моржів). 
Арабський світ поставляв на Русь срібні монети (дірхеми), 
вироби із срібла (прикраси і посуд), зброю, одяг. 

Південний напрямок зовнішньоекономічних зв'язків Русі 
був найбільше пов'язаний із Візантією. Перші торгові 
контакти почались, мабуть, ще з часів слов'янських 
вторгнень за Дунай у VI ст., описаних Прокопієм 
Кесарійським, Маврикієм Стратегом, Іоаном Малалою та ін. 
Проміжним містом на шляху до Візантії був Херсонес, який, 
на думку дослідників, був візантійською митницею і де з 
руських купців брали десятину на користь імператора. 
Торговельні інтереси руських князів у Візантії засвідчили їхні 
військові походи та зміст укладених угод. Дослідники 
припускають, що вже перший з відомих походів – 860 р. 
закінчився укладенням торговельної угоди. Виразно торгово-
економічних характер мають русько-візантійські угоди 907 і 
911 рр., укладені князем Олегом. Зокрема в договорі 911р. 
фактично ліквідовувалося так зване "берегове право" і 
вказувалося, що в разі аварії човна, якщо він був викинутий 
на землю греків чи русичів власнику мали повернути майно, 
а при можливості відремонтувати човен і посприяти його 
поверненню додому. Угодою скасовувався митний податок-
десятина. Русичі одержали право безмитної торгівлі та право 
шестимісячного перебування у Константинополі, мешкаючи 
у відведеному їм передмісті. Окрім того, їм постачали 
продовольство, а при поверненні додому ще й морське 
спорядження. Було лише одне обмеження – купці мали 
заходити в місто без зброї і групами по 50 чоловік. 
Налагодження постійних і впорядкованих зв'язків із 
столицею Візантії було значним успіхом дипломатії Київської 
Русі. 

З Русі до Візантії завозили невільників, частина з яких у 
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подальшому потрапляла у країни Арабського халіфату. 
Значним попитом у Константинополі користувався руський 
віск, який використовували для виробництва свічок. 
Столична знать високо цінувала соболині і чорнолисицеві 
хутра. Є свідчення про вивіз до Візантії осетрової ікри з 
Придніпров'я. Вигідність та важливість для Русі стосунків із 
Візантією засвідчив і візит княгині Ольги до 
Константинополя, що, найімовірніше, відбувся влітку 946 
року, і на якому, очевидно, був підтверджений русько-
візантійський договір 944 року, укладений князем Ігорем. 

Русько-візантійська війна за часів князя Святослава 
ненадовго зіпсувала стосунки обох держав, але 
Доростольська угода 971 року поклала край військовому 
протистоянню, а запровадження християнства князем 
Володимиром у 988 році зблизило Київ і Константинополь. 
Дослідники відзначають, що руські купці були допущені до 
проживання в сам Константинополь, займаючи там цілий 
квартал. 

З другої половини X століття, коли русичі утвердилися в 
Тмутаракані ( на Таманському півострові ), місто стало 
важливою торговою факторією і певним посередником у 
русько-візантійських контактах. Історики припускають 
існування шляху з Тмутаракані до Константинополя через 
південний Крим і Синоп. Через Тмутаракань до Візантії 
потрапляла нафта, з якої виробляли запалювальну суміш 
(так званий "грецький вогонь"). 

Інтенсивні зовнішньоекономічні зв'язки Русі і Візантії 
тривали до початку XIII століття У 1204 році хрестоносці 
зайняли Константинополь, що негативно позначилося на 
русько-візантійській торгівлі, хоча Русь і далі підтримувала  
зв'язки з новоутвореною Трапезундською  імперією, куди 
надходило зерно з Русі. Є дані про те, що через Трапезунд 
руські товари потрапляли на азіатські і навіть африканські 
ринки. На початку XIII століття руські купці з'являються на 
ринках Нікейської імперії і найперше в портовому місті 
Амастриді. Візантія, своєю чергою, була постачальником на 
Русь цілої низки товарів. Чи не на першому місці 
знаходилися шовкові тканини: однотонні, червоні, 
багатоколірні і так звані паволоки - назва узагальнена для 
тканих золотом і сріблом тканин, тасьми, різноманітні 
декоративні прикраси для одягу. Вартість паволок була 
надзвичайно висока і вони часто згадуються поряд із 
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золотом та виробами із золота. Про паволоки є дані у русько-
візантійських договорах X століття. Шовкові тканини 
потрапляли на Русь ще з Середньої Азії та Ірану, але 2/3 
цього товару все ж припадало на Візантію. Завозили з 
Візантії і готовий одяг та взуття для заможних верств 
населення. Попитом на Русі користувався візантійський 
посуд, зокрема скляний. Саме грецькі майстри першими 
стали виробляти кришталь і скло в Києві. Серед жінок 
особливо популярними були скляні кольорові браслети. 
Незмінним успіхом користувалися візантійські металеві 
ювелірні вироби, що були і прикрасами (чоловічими теж), і 
засобом накопичення багатств, а, зрештою, і показником 
заможності та соціальної значимості. З Візантії на Русь 
потрапляли також килими. Запровадження християнства на 
Русі сприяло поширенню візантійських предметів 
християнського культу: церковне начиння, ікони, книги. З 
огляду на бурхливе поширення християнства і масове 
будівництво церков таких речей було необхідно багато і 
постійно. Відомо, що з Візантії завозили декоративні 
елементи для оздоблення церков. Зі Сходу і Візантії 
постачали екзотичні продукти і приправи, які користувалися 
попитом серед заможного населення Київської Русі. 
Незмінним був інтерес русичів до доброго візантійського 
вина, яке завозилося значними партіями у керамічних 
амфорах. Археологічні розкопки засвідчують, що такі 
амфори були в обійстях більшості киян. У керамічних 
амфорах привозили оливкову олію та сипучі продукти, а самі 
амфори в подальшому використовувались як зручна тара1. ' 

Досить інтенсивними були зовнішні контакти Русі із 
країнами Західної Європи, початки яких сягають кінця VIII - 
початку IX століття, але зримі обриси цих зв'язків можна 
окреслити від початку X століття, з появою так званого 
Раффельштеттенського митного статуту, який був 
виданий за розпорядженням східнофранкського короля 
Людвіка IV Дитяти на початку X століття (між 904 і 906 рр.), 
однак відображав і давніші часи (можливо середина IX ст.) У 
"Статуті" згадуються купці руси, яких ідентифікують з 
русичами. Документ фіксує, що русичі привозили віск, коней 
і невільників. На думку О. Назаренка, до Східної Баварії 

                                                 
1 Фроянов Й.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-зкономического 
строя. – СПб., 1999. 
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руські купці потрапляли через Прагу, яка на той час була 
значним торговим містом. Своєю чергою до Праги 
здебільшого їхали через Краків, добре знаний руським 
купцям, і який до кінця X ст. був під владою Чехії. 
Відправним пунктом з руських земель у цій мандрівці на 
Захід був Перемишль. Західними руськими "воротами" були 
також Белз і Володимир. Шлях з Києва через Володимир, 
Сандомир, Краків, Прагу до Регенсбурга впродовж всього 
періоду існування Київської Русі був ключовим у її зв'язках з 
Центральною Європою. У Регенсбурзі знаходилася ціла 
громада купців, що спеціалізувалася на торгівлі з Руссю. 
Тісні торговельні контакти Регенсбурга з Києвом не змогла 
перервати навала татар, бо австрійців у стольному граді Русі 
1245 році бачив посланець папи римського Інокентія IV 
Плано Карпіні. Наприкінці XII століття герцог Фрідріх 
Саксонський звільнив від мит руських купців. Колонія 
німецьких купців діяла у Києві, творячи окрему громаду. 
Тісні контакти русько-німецьких купців засвідчує 
застосування кредиту в їхніх розрахунках. Джерела вказують 
на торговельні зв'язки з Руссю купців Майнця, які постачали 
високоякісні мечі. Через німецькі землі з Фландрії завозили 
суконні, а з Іспанії золототканні шовкові тканини. З 
німецьких земель у значних кількостях на Русь надходило 
срібло. Хутро з руських земель завозили в Англію - воно 
згадується у Статутах короля Генріха II (1188 р.). 

З XI століття в Європу починають вивозити з Русі 
ремісничі вироби, що користувалися там попитом: трубчасті 
замки, полив'яні писанки, шиферні пряслиця, хрести-
енколпіони. Через Русь в Європу, зокрема у Францію, 
потрапляли східні товари 

З кінця X століття започатковуються русько-угорські 
торгові контакти. Про успішний їх розвиток свідчив 
Остригомський митний тариф, в якому згадуються руські 
купці. До Угорщини поставляв традиційний набір руських 
товарів, серед яких на першому місці було хутро та раби, а 
окрім того, через Русь до Угорщини надходили візантійські 
товари. З Угорщини привозили коней, які цінувалися на Русі, 
та мідь. Торгові шляхи до Угорщини йшли з Галича та 
Володимира (так званий "королівський шлях"). Угорщина 
через руські землі підтримувала торговельні відносини з 
Булгарією, а руські купці через угорські землі торгували з 
Баварією. 
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Особливо тісні економічні зв'язки з країнами Західної 
Європи та Візантією підтримували галицько-волинські землі. 
Зафіксовано численні знахідки в містах Галицької землі 
фрагментів візантійських амфор, скляних виробів (лампадки, 
намистини тощо), полив'яного посуду. Досить багато 
виявлено виробів з кольорових металів (печатки, замки, 
предмети культу). З Польщі завозили олово і свинець 
запотребовані на руських землях. З Чеських земель на 
галицько-волинські землі потрапляли ювелірні вироби. 
Дослідники фіксують досить тісні торговельні стосунки 
галицько-волинських земель з Сілезією (найперше з 
Вроцлавом). У XIII столітті міщани Володимира мали стійкі 
торговельні контакти з Фландрією та німецькими землями. 
Свідченням цьому є відомий лист громади міста Володимира 
до радників і громади міста Штральзунда (1324р.). Частими 
гостями в містах Галицько-Волинського князівства були 
купці з Торуня. У 1320 році князь Андрій Юрійович дозволив 
торуньським купцям вільно приїжджати з своїми товарами, 
звільнивши їх від мит і беручи їх під княжий захист та опіку. 
Того ж року князь Андрій Юрійович видав подібний 
привілей краківським купцям. 

У силу історичних обставин Київська Русь, особливо у IX - 
XI століттях, мала тісні політичні та економічні стосунки зі 
Скандинавією. Воротами зовнішньоекономічних контактів  
між обома регіонами був, звичайно, Новгород. Новгородське 
купецтво значною мірою "тримало в руках" цю торгівлю. 
Дослідники зазначають, що купці Новгорода мали в Києві 
свій торговий двір, а це давало їм можливість закупляти в 
Києві як місцеві, так і візантійські та східні товари для 
доставки їх у Скандинавські країни. З Середнього 
Подніпров'я до Новгорода, а звідти далі на Північ надходили 
ремісничі вироби та зерно. З Новгорода до Києва везли 
високоякісне хутро та скандинавський експорт. Зі Сканди-
навії на Русь привозили мечі, ремісничі вироби, бурштин. 
Окрім Новгорода, торгівля з балтійським регіоном прово-
дилася через Західну Двіну і Німан. 

Успішний розвиток торгівлі впливав на кристалізацію 
шляхів. Головною артерією вважався "шлях із Варяг у 
Греки". Дослідники дійшли висновку, що це був не єдиний 
цільний шлях, а що він поділявся на три основних частини: 
1) смоленсько-новгородсько-балтійську; 2) "грецьку", яка 
поєднувала Київ з Візантією; 3) києво-новгородську. Поруч з 
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цим водним шляхом існував і суходільний, званий 
"грецьким": від Канева до Кічкаської переправи і далі через 
Перекоп до Криму. З Києва на Південь йшов ще один шлях - 
"залозний", який частково від (Канева до Кічкаської 
переправи) збігався з "грецьким", а далі горішнім вододілом 
Самари прямував до межиріччя Дніпра на Тмутаракань і далі 
на Північний Кавказ. 

Ще однією торговельною магістраллю був Подні-
провсько-Поволзький шлях, який проходив по Дніпру, Оці, 
Волзі на Булгар, а далі на Каспій. З Середнього Подніпров'я 
до Балтики добиралися через Німан та Віслу. З Києва на 
Захід виходив "соляний шлях": Василів, Котельниця, 
Межибіж, Теребовля, а далі через Галич або Перемишль в 
Європу. Окрім того, як вже згадувалося, з Володимира 
дорога пролягала на Сандомир - Краків - Прагу до 
Регенсбурга. Держава піклувалася про безпеку цих доріг. 
Літопис фіксує виступи князівських військ в обороні 
купецьких валок. "Купецькі справи" відображені в основному 
законі Київської Русі - "Руській правді". Зокрема зазначалося 
(стаття 48), що купець мав право на отримання та видачу в 
борг грошей для торгових операцій, до того ж, при 
виникненні проблем з їх поверненням йому не потрібні 
свідки - достатньо його слова. Закон визначав умови 
зберігання товарів (стаття 50). Обороняти права купця була 
покликана стаття 54 "Руської правди", в якій йшлося про 
втрату купцем товару, купленого на позичені гроші, з 
незалежних від нього причин (затоплення корабля). За таких 
умов купцеві давалась можливість віддати гроші чи товар не 
відразу, що призвело б до його торгової кабали, а з часом (в 
кредит). Стаття 55 "Руської Правди" охороняла право 
іноземних купців, борги яким мали віддаватися 
першочергово. 

Розвиток як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі 
передбачав потребу грошей. З VIII ст. на Русь потрапляють 
арабські дірхеми - срібні монети вагою близько 3 грам , які 
тривалий час були основним засобом платежу. З другої 
половини IX ст. в Середнє Подніпров'я надходять 
візантійські монети - бронзові фоліси та золоті номісми. 
Арабські та візантійські монети інтенсивно поступали на Русь 
приблизно до середини IX ст. 

Після запровадження християнства князь Володимир 
карбує власні монети: златники та срібляники. Златники за 
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вагою орієнтувалися на візантійський солід (4,2 г). 
Запровадження власної грошової системи князем Володи-
миром історики оцінюють по різному: економічними 
причинами в умовах кризи арабського дірхема, або 
політичними чинниками - прагнення уподібнитись до 
Візантії і одночасно дистанціонуватись від неї. Срібляники 
карбували також князі Святополк, Ярослав Мудрий, та Олег-
Михайло Святославич. 

Загалом спроба карбування власних монет у Київській 
Русі не була успішною і приблизно з середини XI ст. на зміну 
карбованій монеті приходить інший різновид грошей - 
гривня вагова (київська 163 г або новгородська 204 г) та 
гривня лічильна, яка поділялася на 20 ногат, 25 кун, 50 
рєзан, 100 – 150 векш. Ногата – це високопробна срібна 
монета (2,5 г), фактично арабський куфічний дірхем. 
Звичайний арабський дірхем або київський срібляник 
називали куною, хоча спочатку куна була вартістю у сріблі 
шкірки куниці. Рєзана - це частина куни/дірхема (відрізана, 
відрубана). Такі частини часто знаходять при археологічних 
розкопках. Векша або вивериця була найдрібнішою 
грошовою одиницею. Векша містила 0,34 г срібла, а 150 векш 
дорівнювали монетній гривні срібла. 

Отож, поступальний економічний розвиток Київської Русі 
був запорукою успішних зовнішньоекономічних відносин. 
Однак навала татар у середині XIII століття підірвала 
економічну міць держави, а як наслідок - підупала 
зовнішньоекономічна активність руських купців. 

 

2. Українські землі у міжнародних економічних 
зв’язках XIV - першої половини XVII ст. 

Татарський погром середини XIII століття завдав 
серйозного удару по зовнішньоекономічних зв'язках 
українських земель, але не міг зупинити їх зовсім, тим паче, 
що татари такого завдання і не ставили, добре розуміючи 
економічні вигоди цих контактів. Не сприяли, але також і не 
могли перервати цих зв'язків, і події збройно-політичної 
боротьби за українські землі в середині XIV століття між 
Великим князівством Литовським, Короною Польською та 
Угорським королівством. Загалом період другої половини 
XIII - XIV століття, важко назвати сприятливим для розвитку 
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торгівлі, однак всупереч цим негативним факторам 
спостерігалось повільне, але невпинне зростання як 
внутрішньо, так і зовнішньоторговельних операцій. 

Золотоординська держава підтримувала розвиток 
зовнішньої торгівлі на підкорених територіях. З ремісничих 
центрів Золотої Орди на українські землі поступав 
керамічний посуд, порцеляна з Китаю, джучидські монети. 
Поволі почала відроджуватися торгівля з Кримом та 
Візантією через Тавань (де знаходилася відома переправа), 
Вітовтівський брід на Південному Бузі та Давидів брід на 
Інгульці. Важливу роль у цій торгівлі відігравали Білгород та 
Кілія. Досить тісними залишалися зв'язки Середнього 
Подніпров'я з Сурожем, де була колонія руських купців. 

З другої половини XIII століття в Криму з'явилися 
генуезькі колонії, які налагодили інтенсивні торговельні 
стосунки з західноукраїнськими землями. Торгові каравани 
йшли двома основними шляхами. Один - до пониззя Дніпра 
на Перекоп і далі в Крим до Солхата, Сурожа і Кафи, а 
другий прямував на Білгород, звідки морем діставались 
Криму та Константинополя. У цій торгівлі були найперше 
задіяні Галичина, Поділля, Середнє Подніпров'я, частково 
Волинь, через яку транзитом транспортувалися товари з 
литовських та білоруських земель. У південній торгівлі 
провідне становище займали Львів, Кам'янець-Подільський і 
почасти Київ. Виникнення в середині XIV століття 
Молдавського князівства сприяло стабілізації торгівлі через 
Білгород. Молдавський уряд всіляко сприяв транзитній 
торгівлі через свої землі, отримуючи від цього значні 
прибутки. Шлях через молдавські землі отримав назву 
"молдавського" і йшов від Львова через Галич, Коломию, 
Снятин, Чернівці, до Сучави, а далі – до Ясс та Лопушного на 
Білгород (одне з відгалужень цього шляху проходило через 
Кам'янець і Хотин). 

У XIV столітті більша частина українських земель була 
загарбана Королівством Польським та Великим князівством 
Литовським. Захопивши галицькі землі, польський король 
Казимир III (1333 – 1370 рр. )спочатку сприяє розвитку 
торгівлі з цими територіями, надаючи привілей 
вроцлавським і торунським купцям на вільний торг з Руссю. 
Але невдовзі король починає протегувати своїм, найперше 
краківським купцям, видавши у 1354 р. привілей Кракову на 
право складу закордонних товарів. Це означало, що купці чи 



Лекція 3  

71 

з Заходу чи зі Сходу далі Кракова мандрувати з своїм товаром 
не могли, а змушені були реалізувати його в Кракові і то 
лише місцевим купцям. Цей привілей найперше вдаряв по 
львівських купцях, які мали тісні контакти з німецькими 
землями і тепер краківські купці монополізували ці зв'язки з 
німцями. Однак останні так були зацікавлені у торгівлі зі 
Львовом і галицькими землями, що почали шукати обхідну 
дорогу через литовські землі. Це занепокоїло Казимира III, 
який звернувся по допомогу до Папи Римського, і змушений 
був відмовитися від блокування дороги на західноукраїнські 
землі. Німецькі купці здебільшого везли сукно, різні матерії, 
металеві вироби, рибу. Вивозили, зазвичай, східні товари: 
шовк, прянощі, а з місцевих - хутра, шкіри, віск. Новий 
польський король Людовік Угорський (1370 – 1382 рр.) під 
впливом краківських купців знову повернувся до блокування 
торгових доріг на українські землі для іноземних купців, але 
вже у 1373 р. змушений був відмовитися від цього. Нові 
обмеження постали в роки правління польського короля 
Ягайла (1386 – 1434 рр.), який сприяв вивищенню Кракова. 
Такі дії короля негативно позначилися на розвиткові 
галицько-волинської торгівлі з Прусією та Сілезією. 
Конкуруючи з Краковом, Львів невдовзі здобув право складу 
татарських товарів (1379 р.), а у 1444 році. місто отримало 
право складу східних товарів. Вийшло так, що Краків відрізав 
Львів від Заходу, а Львів - Краків від Сходу. Монополія 
східної торгівлі стала запорукою подальшого розквіту Львова 
у XV — XVII століттях. 

Загалом, умови для торгівлі в Литовсько-польській 
державі були нелегкі. Передусім, успішній торгівлі заважали 
надмірні митні збори. Територія країни була поділена на 
митні округи, в середині яких, на головних торговельних 
шляхах "ставились" митні комори, а на менш важливих 
шляхах - митні прикоморки. Окрім державних митниць, 
були і приватні, що розміщувалися в маєтках феодалів. 
Основні митні центри сформувалися вже у XV столітті. 
Київська митна комора мала прикоморки в Білій Церкві, 
Вишгороді та Житомирі, Митні комори були в Брацлаві та 
Вінниці. Досить розгалуженим був волинський митний 
округ, який функціонував у складі луцької, володимирської, 
кременецької та ковельської митних комор, у межах яких 
діяли десятки прикоморків. Значна кількість митниць була 
на території Руського і Белзького воєводств. Найбільші 
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митниці знаходились у Львові, Снятині, Бродах, Галичі, 
Перемишлі, Коломиї, Саноку, Стрию, Городку, Белзі. 
Ключові митниці на Поділлі були у Кам'янці-Подільському, 
Червоногороді,  Язлівцю,  Летичові,  Барі.  Отримувані  на 
митниці  гроші, повинні були частково скеровуватися на 
підтримку справності мостів, гребель, через які пролягали 
дороги. Але так було не завжди. Проблема полягала в тому, 
що митники були підсудні лише королю і, користуючись 
цим, займалися, різними зловживаннями, нагромаджуючи 
значні капітали. Успішним конкурентом купцям була шляхта 
звільнена від мит. Король, зазвичай, був на боці митників і 
неодноразово письмово закликав усіх урядників сприяти їм. 
Види митних зборів були різними. Люстрація 1545 року 
засвідчила, що у Луцьку з одного воза брали 7-8 митних 
оплат. Водночас міщани окремих міст звільнялися від 
усіляких мит, що було на шкоду іншим містам. 

Негативно вплинуло на розвиток торгівлі рішення 
Пьотрківського сейму (1565 р.), згідно з яким, купцям 
заборонялося їздити торгувати за кордон. Це право мали 
іноземні купці. Варшавський сейм 1578 року прийняв 
рішення, за яким іноземні купці, які проживали в Речі 
Посполитій і займалися торгівлею, але не мали міського 
права, платили додатково по чотири золотих від купця. Ця 
постанова в подальшому неодноразово підтверджувалася. 
Урядові конституції забороняли вивозити з країни золото і 
срібло. Накладена була заборона на вивіз сировини, 
необхідної для розвитку військової промисловості: селітри, 
олова, свинця, коней, шкіри. Щоб утримувати купецькі валки 
під контролем, уряд зобов'язав купців пересуватися лише 
строго визначеними шляхами. Негативно впливало на стан 
торгівлі і так зване право складу. Воно примушувало 
місцевих і закордонних купців продавати свої товари місту, 
яке володіло таким правом. Зокрема, Львів (1444 р.) і Луцьк 
(1558 р.) отримали право складу східних товарів, Кременець 
(1568 р.) - білої солі, Київ (1498 р.) - московських товарів 
тощо. 

Важливим для торгівлі був стан доріг, про що нагадував 
неодноразово уряд відповідним урядникам. Королівським 
ревізорам доручали поряд з ревізією міст докладно 
описувати "гостинці й дороги". Приймалися постанови про 
"направу" поганих доріг. Дбав уряд і про забезпечення 
безпеки на дорогах. Дорожнє законодавство регламентувало 
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ширину "гостинців". За постановою Люблінського сейму 1569 
року їх ширина мала бути не меншою ніж 10 ліктів (4,55 – 
4,75 м). Загалом дорожня сітка на території України була 
досить розгалуженою. 

Для ведення торгівлі купці об'єднувалися в так звані 
каравани, що було спричинено передусім мотивами оборони 
від можливих нападів на дорогах. Величина караванів була 
різною, але, зазвичай, до них входило декілька десятків 
купців, які мали по кілька возів. Разом з фурманами, слугами 
чисельність каравану сягала кількох сотень чоловік. 
Основним засобом для перевезення товарів служили вози 
різноманітної конструкції та вантажопідйомності. Запрягали 
в них 4, 6 або 8 коней. Більшість возів для захисту товарів від 
непогоди прикривались шкірою або сукном, а в спеціально 
обладнаних ящиках зберігався необхідний дорожній 
інструмент. Товари перевозили у великих бочках, ящиках, 
мішках. Складені в мішки товари зашивали, загортали в 
навоскований папір, знову зашивали, загортали й 
опечатували, а після цього вкладали у шкіряні сумки. Гроші 
перевозили у спеціальних шкіряних мішках, які теж 
опечатували. Одиниці упаковки нумерували, заносили до 
реєстру і опечатували. Основною грошовою одиницею 
Литовсько-Польської держави був злотий, який з кінця XV 
ст. складався з 30 грошів (гріш містив 0,77 г чистого срібла)1. 

Вищезазначені умови хоча і стримували розвиток 
міжнародної торгівлі, але загальний поступальний 
соціально-економічний розвиток краю все ж переважував ці 
фактори. У XVI - XVII столітті спостерігалося зростання 
товарообороту з Турецькою імперією та залежним від неї 
балкано-дунайським регіоном. У другій половині XIV 
століття (1387 р.) молдавський господар Петро Мушат визнав 
зверхність польського короля, що сприяло тіснішим 
економічним контактам між двома державами. У 1408 році 
молдавський господар Олександр Добрий видав привілей 
львівським купцям, у якому вказано товари, що ними 
торгували обидві сторони та визначено умови ведення 
торгівлі. З цього документа видно, що основним товаром 
львів'ян було сукно. Подібні привілеї львівські купці 
отримували і в подальшому. З Молдови львівські купці везли 

                                                 
1 Котляр М.Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні XIV –ХVПІ ст. – 
К., 1981. 
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найперше "татарські" товари, під яким розумілись східні 
товари, що завозилися до Молдови з Кафи. Ще одним 
містом, тісно пов'язаним з Молдовою, був Кам'янець-
Подільський. Окрім того, через Кам'янець-Подільський на 
південь йшли  купці  з Володимира і Луцька. 

Середина XV століття принесла політичні зміни на 
Півдні. У 1453 році під ударами турків упав Константинополь, 
а невдовзі вони заволоділи портами Криму. Розуміючи 
значення торгівлі, султан Мехмед II вже 1455 року гарантував 
безпеку торгівлі купцям Литовсько-Польської держави. 
Сприяли розвиткові торгівлі польсько-турецькі угоди 1489, 
1502, 1533, 1553, 1568, 1577, 1598 та наступних років. З другої 
половини XV століття активізувалася торгівля 
західноукраїнських міст з Молдовським князівством. Лідером 
тут був Львів. З міста на південь вело дві основні дороги. 
Одна – на Галич – Снятин – Чернівці в Молдову і далі до 
Дунаю. Інша – через Глиняни – Золочів – Зборів – 
Теребовлю – Гусятин – Кам’янець – Ясси до Галаца. В 
Молдові, Сучаві, Яссах, Тягині або Білгороді з львівських 
купців мито брали від ваги чи вартості товару або поштучно. 
З Молдови на західноукраїнські ринки поставляли худобу та 
продукти тваринництва, які реалізовувалися як для місцевих 
потреб, так і переганялись далі в Польщу (Замостя, Краків, 
Гданськ, Вроцлав) і навіть Німеччину. Худоба закуповувалась 
оптовиками значними партіями від кількох сотень до кількох 
тисяч голів (вартість биків коливалась від 9 до 17 талерів). 
Щорічно завозилось до 20 тисяч голів великої рогатої худоби. 
З Молдови значними партіями в Україну везли вино. Його 
склади були у Львові, Кам'янці, Снятині, Шаргороді та інших 
містах. З XVI століття з'явилась нова стаття експорту з 
молдавських земель – мед і віск, Зважаючи на їх високу 
якість, вони користувались підвищеним попитом в Україні. 
Про обсяги ввозу воску свідчить такий факт: лише протягом 
одного 1552 року і лише через галицьку митницю було 
перевезено 25,5 тонн воску. Віск завозили у сирому вигляді, а 
у Львові його перетоплювали, виливали у формі кола, 
ставили міську печатку і у великих кількостях експортували 
на Захід, маючи при цьому значну вигоду. До імпортованих з 
Молдови товарів варто ще додати горіхи, тютюн, родзинки. 

Окрім сільськогосподарських товарів, з Молдови 
постачали на українські землі вироби ремесла та промислів. 
Документи свідчать про завезення до Львова значних партій 
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виправленої шкіри, частина якої переправлялась на Захід. У 
дещо менших кількостях доставлялося домоткане сукно, 
полотно, вовняні ліжники, войлок, а також одежа та оздоба 
до неї. Великими партіями надходили молдавський поташ і 
риба. 

У той же час з України на молдавські ринки везли метал 
та металеві вироби (листовий метал, дзвони, ножі, цвяхи, 
сільськогосподарський реманент), сукно, різноманітні 
тканини, шапки, одежу, ювелірні вироби, папір, посуд 
(металевий і керамічний). Більшість з цих товарів надходили 
зі Львова та Кам'янця-Подільського. Львівські купці 
транзитом через Молдову активно торгували з Туреччиною, 
споряджаючи туди каравани від кількох десятків до кількох 
сотень возів. 

Розрахунки між купцями здійснювалися здебільшого 
грішми, але були випадки, коли частина суми покривалась 
товаром, або здійснювався обмін одного товару на інший. 
Практикувалася закупівля товару в кредит: купець, що 
придбав товар, видавав продавцю боргову записку, в якій 
вказувалася сума боргу і термін його погашення (інколи в 
заклад залишались якісь цінні предмети, що повертались 
власнику після розрахунку). З кредиту користали як 
українські, так і іноземні купці. В разі смерті боржника 
кредитор мав право вимагати повернення боргу з родини 
боржника. Про роль кредиту свідчить такий факт: у 1621 році 
кілька львівських купців показали розписки молдавських 
купців на суму 10 тисяч злотих, заявивши при цьому, що без 
подібних операцій торгівля неможлива1. Кредит дозволяв 
купцям при необхідності купувати товар на значно більші 
суми, ніж вони мали в наявності. При оформленні купецьких 
операцій інколи більш відомі купці виступали поручителями 
для менш знаних. Зростаючі обсяги товарообігу змушували 
купців з обох сторін залучати до роботи значну кількість 
торгових агентів. Окрім звичайних закупівель, купці 
укладали контракти на постачання певних товарів у 
визначене місце і час, що було вигідно як продавцям, так і 
покупцям. Відомі випадки, коли угоди укладалися усні – 
вірили купецькому слову. 

Досить жвавим був товарообіг українських земель з 

                                                 
1 Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI -XVII 
веках. – Кишинев, 1968. 
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Балканами та безпосередньо турецькими містами. 
Дослідження українських вчених показують, що з 
українських земель у цій торгівлі були найбільше задіяні 
Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк, Кременець, Київ. За 
період другої половини XVI – першої половини XVII століття 
відомо понад 300 імен українських купців, що 
спеціалізувалися на торгівлі з Балканами і 200 балканських 
купців, що торгували в Україні1. Серед товарів, що 
вивозились з українських земель, поважне місце займало 
сукно (лондонське, фландрське, чеське, моравське, німецьке) 
та вироби з нього (куртки, плащі, жупани тощо.), а також 
полотно (як місцевого виробництва, зазвичай не фарбоване, 
так і привезене із Заходу). З Москви через українські землі на 
Балкани транспортували хутро та хутряний одяг. Постійною 
статтею експорту були металеві вироби. Лише за один 1552 
рік через Кам'янець-Подільський на Південь було вивезено 
6300 металевих кіс, а в 1580 році константинопольські греки 
везли додому партію ножів чисельністю майже 15 тисяч 
штук. Предметом експорту був різноманітний посуд. Менше 
везли скляних виробів, що, можливо, було зумовлене 
важкістю транспортування. Специфічно західноукраїнським 
товаром був червець – барвник червоного кольору, 
продукований місцевими майстрами. Його вартість була 
досить високою. У Константинополі один кілограм цього 
барвника коштував близько 60 злотих. Вивозили на Балкани 
і до Туреччини оброблену шкіру та вироби з неї. З початку 
XVII століття на Балканах почали продавати привезені з 
України книги. 

На українських землях найбільш частими були купці з 
Константинополя, Адріанополя та островів Крита і Хіоса. 
Близько 50% купців, що прибували з Турецької імперії, 
походили з Константинополя, 10% – з Адріанополя, 20% – з 
островів і 18% –  з Балкан. Абсолютна більшість цих купців 
прибували до Львова (майже 80%) та Кам'янець-
Подільського (10%)2. З Туреччини та Балкан в Україну везли 
вино, ладан, перець, шовк. З огляду на те, що турецькими 

                                                 
1 Кривонос В.П. Шляхи торгівлі українських земель з Балканами в середині 
XVI - першій половині XVII ст. // Проблеми слов'янознавства. –Львів, 1979. 
– Вип. 20. – С.56 – 64. 
2 Кривонос В.П. Торговельна політика польсько-литовської держави щодо  
Туреччини в середині XVI – на початку XVII ст. // Проблеми слов'яно-
знавства. – Львів, 1980. – Вип. 22. – С.74 – 80. 
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купцями здебільшого були греки, серби і болгари, то певна 
їх частина назавжди поселялась в українських містах. Так, в 
середині XVI століття у Львові осів Михайло Корнякт, грек з 
острова Кандії, а невдовзі до нього приєднався брат 
Костянтин, що перед тим жив у Молдові. З бігом часу 
Костянтин Корнякт зумів надзвичайно розбагатіти (не 
останньою чергою через оренду мит у кількох воєводствах), а 
в 1571 році король надав йому шляхетсво. К.Корнякт став 
меценатом та опікуном Львівського Успенського братства і 
залишив по собі у місті добру славу. 

Досить тісними в литовсько-польську добу були 
торговельні контакти українських земель із Московською 
державою. Саме через українські землі провадили свою 
торгівлю з Туреччиною і Балканами московські купці. 
Головним тут був Дніпровський шлях, а ключовим містом 
залишався Київ. Часто київські купці мандрували на південь 
разом з московськими. Саме в Києві платили головне мито, 
так зване "тридцяте" (2 гроші від копи). Російські купці 
найчастіше приїздили до порубіжних міст: Чернігова, 
Новгород-Сіверського, Путивля, але найбільшим центром 
московських товарів, без сумніву, був Київ. Українські купці, 
зазвичай, теж торгували в порубіжних російських містах 
Білгороді, Брянську, Рильську, Курську, Севську. Головним 
гальмом українсько-російських торговельних контактів були 
часті війни Великого князівства Литовського, а далі Речі 
Посполитої з Москвою, що негативно позначилось на рівні 
економічних зв'язків. Відомо, що під виглядом купців 
росіяни засилали розвідників, або такі доручення давали 
справжнім купцям. Це сприяло тому, що литовсько-
польський уряд старався не пускати російських купців далі 
Києва. Певною особливістю українсько-російської торгівлі 
було те, що її провадили купці середнього достатку,  а часто  і 
дрібне купецтво, яке рідко  об'єднувалося в більші каравани. 
З Росії на початках (кінець XIV – XV ст.) везли переважно 
хутро та вироби з нього, а з України – товари східного 
походження. У подальшому асортимент пропонованого 
товару розширювався. З України везли сільськогосподарські 
продукти, хоча у роки неврожаю зерно завозили і з 
Московської держави. Попитом у Росії користувався віск, 
який у великих кількостях завозили з України. Ще однією 
статтею українського експорту була риба (солена і сушена). 
Значні прибутки українські купці отримували від торгівлі 
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сіллю, яку везли з галицьких жуп і Криму. Серед інших 
товарів митниці фіксують: дьоготь, поташ, селітру. Є дані про 
продаж у Москві (1606 р.) ювелірних виробів львівським 
золотарем М. Седмирадським. У 1647 році луцький купець 
Артем Яковлев привіз до Курська скляний посуд, папір та 
одежу. Ряд товарів було заборонено ввозити до Росії: хрести, 
вино, горілку і тютюн (так звані "заповідні" товари). З Росії в 
Україну завозили взуття, полотно, папір, кінську збрую, 
різноманітні вироби з дерева, посуд і, звичайно, хутро. 

Перебуваючи під владою Польщі, українські землі були 
втягнуті як у внутрішньо польську, так і в західноєвропейську 
торгівлю. Надалі розвивалися традиційні зв'язки західно-
українських міст з Сілезією і найперше Вроцлавом. Зусилля 
польського уряду прив'язати вроцлавських купців до Кракова 
успіху не мали і Вроцлав продовжував підтримувати прямі 
контакти з галицькими містами. 

Зростання промислового виробництва в країнах Західної 
Європи призвело з одного боку до проникнення цих 
промислових товарів на Схід, зокрема, до Польщі і 
українських земель, з іншого – ці країни потребували 
сировини для своєї промисловості та сільськогосподарської 
продукції, яка починає надходити на Захід, зокрема із 
українських земель, сприяючи розвиткові фільваркового 
господарства. Ціни на зерно мали неухильну тенденцію до 
зростання. Якщо в середньому лашт (2 тонни) зерна в XVI 
столітті коштував 50, то вже в першій половині XVII століття 
– 150 злотих. Основним постачальником зерна на Захід була 
шляхта і купці. За даними дослідників, співвідношення між 
ними було таке: 70 – 75% до 25 – 30%. Шляхта мала суттєві 
переваги, бо вивозила свій товар безплатно, отже, з більшим 
зиском для себе. Збірними пунктами для галицького зерна 
були Перемишль на Сяні та Городло на Західному Бузі, а для 
волинського зерна – Устилуг та Бережці на Західному Бузі. З 
цих поселень зерно доправляли до Вісли, нею до Гданська, а 
звідти його розвозили по всій Європі. Сплавляли зерно 
ком'ягами – середньовічними "танкерами", вантажо-
підйомність  яких  коливалася  в межах 30 – 50 тонн. В 
одному з тогочасних документів зафіксовано розміри 
ком'яги: довжина – 21, ширина – 9–10 м. Окрім основного 
водного сплаву зерна, його везли і суходолом до відомих 
ярмаркових міст, таких як Люблін, Казімєж, Краків. У 
закупівлі галицького зерна були задіяні купці Східної 
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компанії Англії. Дослідники фіксують активну діяльність цих 
купців у Львові та західному регіоні1 . З галицьких земель 
вивозили здебільшого жито, рідше – пшеницю, а з Волині – 
майже виключно жито. Ситуація почала мінятися в першій 
половині XVII століття, коли перевага повсюдно 
віддаватиметься пшениці. 

З початку XVII століття у торгівлю зерном втягується 
Середнє Подніпров'я. Серед відомих експортерів Київщини 
неодноразово згадується родина магнатів Тишкевичів. До 
торгівлі збіжжям були причетні представники великого 
духовенства. Торгували як вже готовим зерном, так і 
укладали угоди про закупівлю чи доставку збіжжя з 
майбутнього врожаю. Щодо обсягів виводу зерна, то певне 
уявлення про нього дає такий факт: лише за один місяць 
1583 року і тільки через Берестейську митницю з України 
було вивезено 14 тис. тонн зерна. Значною була одноразова 
закупівля зерна. Так, белзький воєвода Р.Ліщинський 
1634 року сплавляв Західним Бугом і Віслою до Гданська 2 
тис. тонн зерна. 

Важливим експортом з українських земель був ліс та 
продукція лісового промислу. На першому місці був попіл, 
який випалювали в лісах Галичини, Волині, Київського 
Полісся. Львівські купці закуповували попіл на Поділлі, 
Київщині, а також у Молдові. Найбільше попелу вивозили з 
Волині та Поділля. Для виготовлення попелу в лісових 
пущах споруджували так звані буди – комплекс будівель, в 
яких працювало від кількох десятків до 200 осіб під 
керівництвом шафара. Попіл виготовляли в осінньо-
зимовий період і не пізніше квітня починали доставляти 
його до річкових пристаней. 

Продавали або просто попіл (так звана фалба), або поташ 
(вилугувана фалба, яку ще називали смальцюгою). Для 
виготовлення однієї тонни попелу потрібно було спалити 
близько восьми тонн деревини. Це призводило до 
хижацького винищення лісів. Ціни на попіл постійно 
зростали. Якщо у 1562 р. за 6 тонн попелу в Гданську платили 
34 злотих, то в 1620 р. скупники в Овруцькому старостві за 6 
тонн платили 576 злотих. 

                                                 
1 Шиян Р.В. Купці-шотландці в містах Руського воєводства у XVI-XVII ст. // 
Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1998. – Вип. 33. – 
С.50-55. 
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Про рівень вивозу попелу свідчать такі дані. Лише з 
Волині і лише через влоцлавецьку митницю вивезли попелу: 
1555 року – 600 тонн, 1556 – 200 тонн, 1557 – 2,7 тисячі т, 
1558 р. – 6 тисяч т, 1560 – 3,5 тисячі тонн, 1561 – 3 тисячі 
тонн, 1569 – 11,5 тисяч тонн, 1572 року – 7 тисяч тонн Окрім 
того, вивозили різноманітну продукцію з дерева: ванчоси, 
клепки, васильки, тертиці, пиплі, клітки тощо. 

Зі Львова до Кракова і далі на Захід везли віск, який, 
окрім прямого свого призначення, часто використовувався 
як засіб платежу (практично не псувався). Ще одним 
експортним товаром була сіль, яку з дрогобицьких і 
самбірських солеварень везли до Варшави і Гданська. 
Прикарпатська сіль вивозилась також до Литви. 

Щодо імпорту з Польщі, а через неї із Заходу, то відчутне 
місце займали текстильні вироби. Через Гданськ завозили 
високоякісне англійське і голландське сукно (так зване 
лунське і фалендиш) споживачем якого були вищі верстви 
населення. Нижчий сорт сукна – каразія був призначений 
для біднішого населення. Окрім того, привозили скатертини, 
рушники, фартухи, хустки. На ринки України з Балтики 
через Гданськ, особливо з другої половини XVI століття, у 
великих кількостях завозили оселедці. Це був продукт 
харчування, доступний широким верствам населення. Через 
Гданськ теж привозили різноманітні гатунки вина. 
Сухопутними шляхами – багато вина, а також чорнослив і 
горіхи завозили з Угорщини. З Сілезії та Угорщини на 
західноукраїнські землі привозили метал та вироби з нього. З 
Угорщини везли золото, срібло, купорос, ртуть. Через 
західноукраїнські землі в Європу щороку переганяли десятки 
тисяч волів, а також у великих кількостях вивозили шкіру. 

Незважаючи на несприятливі умови (втрата державності) 
та не до кінця продуману державну (литовсько-польську) 
політику в питаннях торгівлі, зовнішньоекономічні зв’язки 
українських земель мали стійку тенденцію до зростання. 
Особливо тісними ці контакти були з Балкано-дунайським 
регіоном, Туреччиною та країнами Західної Європи. 

 

Основні терміни і поняття 

Шлях «з варяг у греки» – торговий шлях, що з’єднував 
Балтійське і Чорне море. Це був не єдиний цільний шлях, а 
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що він поділявся на три основних частини: 1) смоленсько-
новгородсько-балтійську; 2) "грецьку", яка поєднувала Київ 
з Візантією; 3) києво-новгородську. 
 
Грецький шлях – торговий шлях до Чорного моря. На 
відміну від шляху «з варяг у греки» був не водним, а 
суходільним. Пролягав від Канева до Кічкаської переправи і 
далі через Перекоп до Криму. 
 
Залозний шлях – торговий шлях від Києва на південь. 
Частково від (Канева до Кічкаської переправи) збігався з 
"Грецьким", а далі горішнім вододілом Самари прямував до 
межиріччя Дніпра на Тмутаракань і далі на Північний 
Кавказ. 
 
Подніпровсько-Поволзький шлях – торговий шлях, 
який проходив по Дніпру, Оці, Волзі на Булгар, а далі на 
Каспій. 
 
Соляний шлях – торговий шлях, який вів з Києва на захід: 
через Василів, Котельницю, Межибіж, Теребовлю, а далі 
через Галич або Перемишль в Європу. 
Ногата – це високопробна срібна монета (2,5 г), фактично 
арабський куфічний дірхем. 20 ногат становили одну 
лічильну гривню. 
 
Куна – київський срібляник, вартістю в звичайний 
арабський дірхем. Спочатку куною називали вартість у сріблі 
однієї шкірки куниці. 25 кун становили одну лічильну 
гривню. 
 
Рєзана – це частина куни/дірхема (відрізана або відрубана). 
 
Векша  – або вивериця була найдрібнішою грошовою 
одиницею Київської Русі. Векша містила 0,34 г срібла, а 150 
векш дорівнювали монетній гривні срібла. 
 
Право складу – закон, згідно з яким місцеві і закордонні 
купці були змушені продавати свої товари місту, яке володіло 
таким правом. 
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Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Назвіть основні торговельні шляхи києворуської 
держави. 

2. З якими країнами Київська Русь підтримувала 
найбільш жваві торговівідносини? 

3. Вкажіть основні статті експорту товарів з Київської 
Русі. 

4. Вкажіть основні статті імпорту товарів до Київської 
Русі. 

5. Охарактеризуйте грошову систему Київської Русі. 

6. Якою була роль торгів та ярмарків у внутрішній та 
зовнішній торгівліУкраїни у Литовсько-Польську добу? 

7. Визначте основні торгові шляхи, що пролягали на 
українських земляху Литовсько-Польську добу? 

8. Охарактеризуйте роль королівської та 
великокнязівської влади у розвитку внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі в XV — першій половині XVII ст. 

9. Визначте значення кредиту у торгівлі на українських 
землях у XV–першій половині XVII ст. 

10. Вкажіть основні статті експорту та імпорту на 
українських землях у XV – першій половині XVII ст. 

11. Домашнє завдання: На контурній карті намалюйте 
основні торговельні шляхи України – Руси. Визначте, які 
специфічні товари перевозились цими шляхами. 

12. Домашнє завдання: Визначте основні торговельні 
центри на українських землях, які існували в XIV – першій 
половині XVII ст. Також зазначте основні митні пункти та 
міста, які користувалися правом складу. 

 

Чи правильне твердження?  /  Тести «правда–
неправда» 

1. Підкорення слов’ян хозарами мало певні позитивні 
моменти. Середнє Подніпров'я завдяки хозарам залучається 
до міжнародної торгівлі і отримує від неї значний 
матеріальних зиск. 
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2. Деякі товари русичам було заборонено завозити до 
арабських країн. До цих товарів належали хутра соболів і 
чорних лисиць, а також невільники. 

3. Русько-візантійські угоди 907 і 911 рр., укладені 
князем Олегом з Візантією, мали політичний і військовий 
характер і не зачіпали торгово-економічних питань. 

4. Через Трапезунд руські товари потрапляли на 
азіатські і навіть африканські ринки.  

5. Після запровадження християнства на Русі зросла 
торгівля візантійськими предметами християнського культу: 
церковним начинням, іконами, книгами.  

6. Навала татар повністю перервала торговельні 
контакти Регенсбурга з Києвом. Уже в 1245 році в Києві 
зовсім не залишилось австрійських купців. 

7. У 1320 р. князь Андрій Юрійович дозволив 
торунським купцям вільно приїжджати з своїми товарами, 
звільнивши їх від мит і беручи їх під княжий захист та опіку. 

8. Згідно з основним законом Київської Русі – «Руською 
правдою» – купець не міг отримувати або видавати в борг 
гроші для торгових операцій, а при виникненні грошових 
суперечок для врегулювання справи потрібні були не менш 
як 2 свідки. Це пояснювалось великою кількістю іноземних 
купців в Київській Русі, про порядність яких нічого не було 
відомо. 

9. Згідно з «Руською правдою», якщо купець втрачав 
товар, куплений на позичені гроші, з незалежних від нього 
причин, то він мав можливість віддавати гроші не відразу 
(що призвело б до його торгової кабали), а з часом (в кредит). 

10. Згідно з статтею 55 «Руської правди», спершу борги 
мали віддаватися місцевим купцям, а іноземним – в останню 
чергу. В цьому проявлялась протекціоністська політика 
Київської Русі. 

11. Загалом в період другої половини XIII - XIV ст. (період 
татарської навали), спостерігалось повільне, але невпинне 
зростання як внутрішньо, так і зовнішньоторговельних 
операцій. 

12. В торгівлі з генуезькими колоніями провідну роль 
відігравали Галичина, Поділля, Середнє Подніпров'я, 
частково Волинь.  
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13. Основною причиною занепаду Львова в XV — XVII ст. 
стала монополія Кракова на східну торгівлю. 

14. Окрім державних митниць, в Литовсько-польській 
державі були і приватні, що розміщувалися в маєтках 
феодалів.  

15. У 1545 р. державна перевірка засвідчила, що у Луцьку 
з одного воза митні оплати 7–8 разів.  

16. Середина XV ст. принесла політичні зміни на півдні. У 
1453 р. під ударами турків упав Константинополь, а невдовзі 
вони заволоділи портами Криму. Султан Мехмед II вже 1455 
р. заборонив торгівлю з «невірними» купцями Литовсько-
Польської держави. 

17. У XV ст. вже практикувалася закупівля товару в 
кредит: купець, що придбав товар, видавав продавцю боргову 
записку, в якій вказувалася сума боргу і термін його 
погашення (інколи в заклад залишались якісь цінні 
предмети, що повертались власнику після розрахунку). 

18. На ринки Балтики через Гданськ з України, особливо 
з другої половини XVI ст., у обмежених кількостях завозили 
оселедці, які вважалися делікатесом, недоступним широким 
верствам населення. 

19. Певною особливістю українсько-російської торгівлі 
було те, що її провадили виключно купці-монополісти, які 
мали величезні статки. 

20. Ряд товарів було заборонено ввозити до Росії: хрести, 
вино, горілку і тютюн (так звані "заповідні" товари). 

21. У закупівлі галицького зерна були задіяні купці 
Східної компанії Англії. 

22. Основним постачальником зерна на Захід була шляхта 
і купці. Саме купці мали суттєві переваги, оскільки мали 
встановлені торговельні контакти, а також могли не 
сплачувати мито на території Литовсько-Польської держави. 

23. Важливим експортом з українських земель був ліс та 
продукція лісового промислу. На першому місці був попіл. 

Тестові завдання 

1. Пік русько-арабської 
торгівлі, яка провадилась 
через Хозарію, припав на... 

а) на І-ІІІ ст.; 

б) на V-VI ст.; 

в) на кінець V – VII ст.; 
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г) на ІХ – першу половину Х ст.;  

д) на ХІІІ ст.  

2. Якого року була 
підписана угода між 
Візантією та Київською 
Руссю, згідно з якою 
ліквідовувалось «берегове 
право», скасовувався 
митний податок-десятина, 
а руські купці отримали 
право шестимісячного 
перебування у 
Константинополі, 
мешкаючи у відведеному їм 
передмісті? 

а) 874 р.; 

б) 911 р.; 

в) 944 р.; 

г) 971 р.; 

д) 988 р. 

3. Які товари постачались у 
Київську Русь з Візантії? 

а) раби; 

б) соболині хутра; 

в) віск; 

г) зерно; 

д) шовкові тканини. 

4. Який документ вперше 
підтверджує існування 
інтенсивних торговельних 
зв’язків між Київською 
Руссю та західноєвро-
пейськими країнами? 

а) Раффельштеттенський 
митний статут; 

б) Остригомський митний 
тариф; 

в) угода князя Олега 907 року; 

г) «Руська правда»; 

д) Салічна правда. 

5. Які міста були західними 
торговельними «воротами» 
Київської Русі? 

а) Краків; 

б) Володимир; 

в) Реґенсбург; 

г) Новгород; 

д) Белз. 

6. З якої 
західноєвропейської країни 
до Київської Русі завозили 
золототкані шовкові 
тканини? 

а) Франція; 

б) Англія; 

в) Німеччина; 

г) Іспанія; 

д) Італія. 

7. Який з перелічених 
товарів з ХІ ст. завозять у 
Європу з Київської Русі? 

а) срібло; 

б) мечі; 

в) суконні тканини; 
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г) полив’яні писанки; 

д) мідь. 

8. Через які руські міста 
проходив т.зв. 
«королівський шлях», яким 
руські купці мандрували до 
Угорщини? 

а) Новгород і Суздаль; 

б) Переяслав і Путивль; 

в) Галич та Володимир; 

г) Любеч і Чернігів; 

д) Полоцьк і Углич. 

9. Яке руське місто 
вважалося торговельними 
«воротами» в 
Скандинавію? 

а) Новгород; 

б) Київ; 

в) Перемишль; 

г) Галич; 

д) Звенигород. 

10. Який з руських 
торговельних шляхів з 
Києва прямував до 
межиріччя Дніпра на 
Тмутаракань і далі – на 
Північний Кавказ? 

а) шлях «з варяг у греки»; 

б) Грецький шлях; 

в) Соляний шлях; 

г) Залозний шлях; 

д) Подніпровсько-Поволзький 
шлях. 

11. Куди вів Подніпровсько-
Поволзький торговельний 
шлях? 

а) Північний Кавказ; 

б) Каспій; 

в) Балтика; 

г) Західна Європа; 

д) Крим. 

12. Який з руських 
торговельних шляхів з 
Києва прямував до Західної 
Європи? 

а) шлях «з варяг у греки»; 

б) Грецький шлях; 

в) Соляний шлях; 

г) Залозний шлях; 

д) Подніпровсько-Поволзький 
шлях. 

13. Які товари поступали в 
Київську Русь з ремісничих 
центрів Золотої Орди в 
другій половині ХІІІ – 
XIV ст. ? 

а) хутро; 

б) віск; 

в) трубчасті замки; 

г) порцеляна з Китаю; 

д) золото. 

14. В який період в Криму 
з’являються генуезькі 
колонії? 

а) ІХ ст.;  

б) ХІ ст.;  

в) ХІІІ ст.;  

г) XV ст.;  

д) XVІІ ст.  
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15. Назвіть основну 
причину, яка гальмувала 
розвиток міжнародної 
торгівлі в Литовсько-
польській державі? 

а) неконкурентоспроможність 
польських товарів у порівнянні з 
товарами інших країн; 

б) відсутність родовищ срібла і 
золота, які б дозволяли 
збільшити грошову масу; 

в) відмінність у релігійних 
віруваннях, культурі, традиціях; 

г) відсутність угод, які б 
надавали пільги литовсько-
польським купцям в інших 
країнах; 

д) надмірні митні збори. 

16. Яке рішення було 
прийнято на 
Пьотрківському сеймі у 
1565 році, яке дуже 
негативно вплинуло на 
розвиток торгівлі в 
Литовсько-польській 
державі? 

а) збільшити митні збори; 

б) припинити фінансування 
ремонту доріг; 

в) заборонити місцевим купцям 
їздити за кордон; 

г) заборонити торгувати 
купцям не шляхетського 
походження; 

д) розпочати війну з Угорщиною. 

17. Назвіть основну грошову 
одиницю Литовсько-
польської держави. 

а) дукат; 

б) злотий; 

в) гульден; 

г) гривня; 

д) векша. 

18. Назвіть основний товар, 
які львівські купці 
постачали в Молдавію, 
Туреччину та залежний від 
неї балкано-дунайський 
регіон. 

а) сукно; 

б) вино; 

в) худоба; 

г) віск; 

д) шкіри. 

19. Який з перелічених 
товарів у XV – XVI ст. був 
специфічно західно-
українським (тобто 
виготовлявся лише 
майстрами Західної 
України)? 

а) віск; 

б) писанки; 

в) червець; 

г) шиферні пряслиця; 

д) хрести-енколпіони. 

20. До якого українського 
міста прибувала абсолютна 

а) Луцьк; 
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більшість турецьких та 
балканських купців у XV – 
XVI ст.? 

б) Кременець; 

в) Київ; 

г) Снятин; 

д) Львів. 

21. Яке українське місто 
залишалося ключовим у 
торгівлі з московською 
державою у XV – XVI ст.? 

а) Луцьк; 

б) Кременець; 

в) Київ; 

г) Снятин; 

д) Львів. 

22. Який товар, окрім 
прямого свого 
призначення, часто 
використовувався як засіб 
платежу (оскільки 
практично не псувався)? 

а) горілка; 

б) шкіри; 

в) оселедці; 

г) віск; 

д) вино. 
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Лекція 4 

ЕКОНОМІЧНІ КОНТАКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ДЕРЖАВ ІЗ КРАЇНАМИ СХОДУ ПЕРІОДУ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
 

План лекції 

1. Особливості торговельних відносин середньовічної 
Європи з Китаєм. 

2. Торгівля з Індією та Середньою та Центральною Азією. 
3. Розвиток торгівлі з арабськими країнами. 
 

План практичного заняття 

1. Особливості торговельних відносин середньовічної Європи 
з Китаєм: 

а) Особливості торговельних та фінансово–економічних 
відносин середньовічного Китаю; 
б) Дари як зовнішньоторговельна операція; 
в) Зародження елементів вузької спеціалізації у 
зовнішній торгівлі Китаю з Європою. 

2. Торгівля з Індією та Середньою та Центральною Азією: 
а) Міжнародна торгівля у середньовічній Середній та 
Центральній Азії; 
б) Кабул як центр зовнішньоторговельних стосунків між 
Індією та Середньою Азією; 
в) Пожвавлення караванних шляхів і заснування нових 
міст, ринків, караван–сараїв, морських портів; 
г) зовнішньоекономічні контакти з Туреччиною. 

3. Розвиток торгівлі з арабськими країнами: 
а) Роль Аравійського півострова у формуванні 
регіонального центру торгівлі на Арабському Сході; 
б) Розвиток караванної торгівлі з Індією та країнами 
Далекого Сходу; 
в) Вплив ісламу на розвиток зовнішньоекономічних 
відносин арабських країн. 
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1. Особливості торговельних відносин середньовічної 
Європи з Китаєм 

Перші економічні контакти між Китаєм та європей-
ськими країнами були встановлені ще в античні часи. Хоча 
безпосередні контакти між європейцями та китайцями були 
спорадичними, за посередництвом транзитної торгівлі 
товарообмін між ними відбувався вже в І столітті до н.е. Про 
торгівельні контакти між Китаєм та Європою згадують у своїх 
працях римські історики Пліній та Птоломей. Китайці також 
знали про існування Римської імперії, котру називали 
"Дацінь". Перша безпосередня зустріч між римлянами та 
китайцями відбулася 36 року й завершилася військовим 
зіткненням у районі Таласу. У ході битви китайські стрільці із 
арбалетів перебили римський загін легіонерів не втративши 
жодного бійця. У 226 році перший європейський купець 
дістався до тогочасної столиці Китаю – Нанкіна. Тривалий 
час європейці вважали двома окремими народами мешканців 
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Північного та Південного Китаю. Жителів Північного Китаю 
у європейських джерелах називали "серами", а Південного – 
"сінами". Першим із європейців, хто ототожнив одних і 
других із єдиною Китайською державою став візантійський 
мандрівник та письменник VI ст. Козьма Індикоплов, який 
згадував у своїй "Християнській топографії" державу 
"Сіністан", звідки до Європи вивозять шовк, і далі на схід за 
якою немає землі, а лежить тільки великий океан. 

Велику роль у розвитку економічних відносин між 
Європою та Китаєм відігравав Великий шовковий шлях. Сам 
термін "Великий шовковий шлях" з'явився порівняно пізно, 
його запропонував у 1877 році німецький географ Карл фон 
Ріхтгофен на позначення кількох маршрутів торгівельного 
зв'язку між далекосхідним та західноєвропейським світами. У 
Китаї цей шлях називався "Нефритовим шляхом", оскільки 
його східною ділянкою до імперії ввозився нефрит із Хотану. 

Відкриття "Великого шовкового шляху" відбулося в 
період імперії Рання Хань (202 р. до н.е. – 23 р. н.е.), 
внаслідок завойовницьких походів китайського імператора У 
Ді (140 –87 рр. до н.е.). Основою для формування траси 
шовкового шляху послужили два окремі торгівельні шляхи, 
які існували в другій половині І століття до н.е. – "бірюзовий" 
(лазуритний) із Согдіани та Бактрії до сирійського узбережжя 
Середземного моря, та "нефритовий" або "яшмовий" із 
Хотану та Яркенду в Північний Китай. Після об'єднання цих 
двох маршрутів з'явився Великий шовковий шлях. У античні 
часи із Китаю на захід вело дві гілки шовкового шляху: 
південна та північна. Більше економічне значення мав 
південний маршрут, котрий починався біля прикордонної 
застави Юйминьгуань, проходив до оз. Лобнор, далі вів 
уздовж Куньлуня в Яркендську оазу, в Ташкурган і Вахан. У 
Вахані південний маршрут розділявся, його західна 
магістраль пролягала через Балх, Мерв, Ектабани, Ктесіфон в 
Антіохію та Дамаск, а друге – південне відгалуження – вело 
через Гілгіт та Кашмір в Гандхару й далі до устя р. Інд в Індії. 
Північний маршрут вів із Юйминьгуаня до оз. Лобнор, а далі 
звертав на північний-захід до Карашарської оази, потім 
долиною Таріму, вздовж Тянь-Шаньських гір в Кашгар, 
Фергану, Мавераннахр, Приуралля, через пониззя Волги до 
Північного Причорномор'я. Упродовж раннього середньо-
віччя маршрути Великого шовкового шляху зазнали змін, 
головною причиною яких були значні природно-кліматичні 
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зміни в районі Лобнорського озера. У ІІІ–IV століттях 
кам'яниста пустеля почала наступати на оази у районі оз. 
Лобнор, що змусило каравани обходити цей район кружними 
шляхами. Додатково з'явилося ще одне відгалуження 
північного маршруту вздовж північних, а не південних 
відрогів Тянь-Шаню, а в південному маршруті додалося 
відгалуження через Крорайну та Індію аж до Газні в 
Афганістані. У VІ–VII столітті купці, які везли товари із 
Китаю на Захід стали користуватися маршрутом, що 
пролягав через Турфан і Семиріччя. 

Подорож від кордонів Китаю до Червоного моря займала 
близько 200 днів. З часом вона скоротилася до 150 днів. У 
середині VIII століття контроль над північною ділянкою 
шовкового шляху встановила група купців-рахдонітів, яка 
формувалася із вавілонських, а згодом – французьких і 
візантійських євреїв. Рахдоніти взяли на себе транзит товарів 
не лише до Візантії, але й далі – до Марселя у південній 
Франції 

 Розквіт торгівлі шовком припав на часи китайської 
династії Тан (618–908 рр.) Фактором, який сприяв цьому 
стало завоювання китайцями у 630 році. Туранської долини, 
котрою пролягала значна частина одного із найзручніших 
караванних маршрутів. Шовкові тканини викликали у Європі 
захоплення своїми якостями та екзотичним походженням. 
Шовкові нитки мають у перерізі трикутну форму, завдяки 
чому тканина виткана із таких ниток відбиває світло в 
специфічний спосіб надаючи поверхні характерного блиску. 
Шовкова тканина є легкою, міцною, й що особливо 
цінувалося у середньовіччі, в одязі пошитому із неї не живуть 
комахи-паразити. Шовк став престижним товаром, а в деяких 
регіонах навіть перетворився у загальний торговий 
еквівалент. 

Крім шовку Китай експортував на захід вироби із заліза, 
нікель, шкіри та хутро екзотичних для європейців тварин. В 
епоху Тан із Візантії в Китай привозили собак, з Сирії – 
килими та дорогоцінне каміння. У VI столітті таємницю 
виробництва шовкових тканини розкрила Візантія, після 
чого обсяги експортованого із Китаю шовку зменшилися. У 
зворотному напрямку до Китаю купці везли насамперед 
вироби зі скла, азбест, різноманітні тканини, вишивки, ліки, 
фарби, кольорові метали, дорогоцінне каміння. 

У ранньому середньовіччі з'явився ще один маршрут, 
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підтримання економічних контактів між Європою та Китаєм. 
У 530–550 роках візантійські купці підтримували торговельні 
контакти із Китаєм через Південну Аравію та Індію. У той час 
Китай у візантійських записах іменувався "Цзіністаном". За 
наказом імператора Юстиніана II до Цзіністану було вислано 
посольство, яке очолив Земарнус. Однак досягнувши району 
Таласу візантійці повернулися назад. Перше офіційне 
посольство із Візантії досягнуло Китаю лише у 643 році. Його 
вислав імператор Констант II (641–668 рр.). Свідченням 
контактів між Візантією та Китаєм є відомості про Китай 
вміщені в історії Сімокагти (середина VII ст.). Крім шовку 
візантійці експортували із Китаю у цей час гвоздику, алое та 
сандалове дерево. 

Китайці також, своєю чергою, робили спроби розвідати 
торговельні шляхи на захід. У 629–646 роках китайський 
буддистський монах Сюань Чжуан здійснив тривалу подорож 
на захід, досягнувши Дербенту, Балху та Баміану. У кінці VII 
століття китайський бонза І Цзінь здійснив ще одну подорож 
досягнувши морським шляхом індійського Біхару. З 661 року 
китайці вже контролювали території дрібних удільних 
володарів між Хотаном і кордонами Ірану й вийшли до 
берегів Каспію, тому зони впливу Візантії та Китаю 
зблизилися на мінімальну відстань. Китай у той час володів 
половиною Великого шовкового шляху. Щоправда, вже через 
двадцять років китайці втратили більшість територій в 
Центральній Азії, але налагоджені торговельні контакти 
продовжувалися. У 751 році китайці спробували повернути 
собі контроль над центральною ділянкою Великого 
шовкового шляху, однак у великій битві в долині р. Талас 
арабські війська полководця Багдадського халіфату Абу 
Мусліма Зіяд ібн Саліха розгромили китайське військо Гао 
Сяньчжи й відкинули китайців від кордоннів Ірану. 

Незважаючи на військове зіткення араби здійснювали 
активні заходи з метою відновлення транзитної торгівлі із 
Китаєм через територію Ірану та Близького Сходу. Лише 
протягом 668–1066 років араби відправили у Китай 30 
посольств. Зрештою контакти було відновлено, а в 1017 році 
Китай навіть прийняв рішення на 50% зменшити мито на ті 
товари, які араби ввозили на китайську територію. 

Водночас із відновленням караванної торгівлі, розши-
рилися і обсяги морського товарообміну. До кінця X століття 
єдиним портом Китаю, через який було дозволено 
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здійснювати імпортно-експортні операції із заходом, було 
Гуанчжоу. У 999 році Гуанчжоу було позбавлене моно-
польного привілею, який дозволялося ввозити до Китаю 
імпортні товари. Додаткові митниці було створено в Ніньбо 
та Ханькоу. 

Особливістю китайсько-європейських економічних 
контактів в період середньовіччя було те, що більшість із них 
відбувалася за посередництвом купців, котрі були вихідцями 
із Центральної Азії та Близького Сходу. Частковою причиною 
цього явища було те, що в традиційній китайській культурі 
утвердилося неприхильне ставлення до занять торгівлею, яка 
з морально-етичної точки зору вважалася майже рівно-
цінною лихварству. Ще в часи правителя першої китайської 
імперії Цінь Шіхуанді (221–210 рр. до н.е.) були прийняті 
закони, які дискримінували купців. Зокрема їм заборонялося 
носити шовковий одяг та їздити в каретах. Це призвело до 
того, що переважаюча частина торгівлі, яку провадив Китай 
із Заходом у середньовіччі знаходилася в руках арабів, персів 
та жителів оаз Центральної Азії. 

Особливо відчутним було домінування купців некитай-
ського походження у морській міжнародній торгівлі, яка 
активно почала розвиватися в Китаї в IX столітті. Вже у VІІ–
VIII століттях китайські мореплавці здійснювали спорадичні 
далекі плавання досягаючи Східної Африки та Південної 
Аравії. У наступні століття налагодилася система торгівлі за 
посередництвом портів західного (Малабарського) узбереж-
жя Індії. Китайські кораблі привозили товари до Індії, де їх 
перевантажували на свої кораблі арабські купці, що везли 
китайські товари далі на Близький Схід, а згодом й у Європу. 
Розквіт китайської транзитної торгівлі через Індію припадає 
на XIII – першу третину XV століття. Як свідчать історичні 
джерела, на відтинку маршруту із Китаю в Індію, капітанами 
китайських кораблів були також переважно араби або перси. 
Уже в XII столітті в Гуанчжоу існувала мусульманська 
дільниця, яка користувалася правами екстериторіальності. 
Кількість іноземних купців у Гуанчжоу перевищувала 120 
тисяч осіб. 

Велику роль у налагоджені системи морської торгівлі 
Південного Китаю відіграв Пу Шоуген, який у 1249–1279 
роках керував всією торгівлею Китаю в регіоні Південних 
морів. Пу Шоуген, араб або перс з походження, був 
призначений представником уряду в цивільних справах у 
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провінції Фуцзян, а згодом – головним війським началь-
ником всіх приморських провінцій Південного Китаю. 
Зростання обсягів імпортно-експортних операцій через 
порти Південного Китаю відбулося в роки династії Південна 
Сун (1127 – 1279 рр.), коли унаслідок нашестя на Північний 
Китай чжурчженів китайські імператори переніс свою 
столицю до м. Ханчжоу поблизу порту Цюаньчжоу. У 
Цюаньчжоу було відкрито митницю і торговельне значення 
цього порту швидко почало зростати. 

У XIII столітті до Китаю починають прибувати диплома-
тичні та релігійні місії безпосередньо із країн Західної 
Європи. У 1293 році у Пекін прибув Іоанн Монте-Корвіно, 
монах-мінорит, який заснував там католицький храм. 
Протягом 1287–1331 років жив і подорожував Китаєм 
західноєвропейський монах Ордорик. Європейський купець 
Андреас у 1336–1337 роках з дипломатичною метою здійснив 
кілька подорожей між Китаєм та півднем Франції, де в той 
час жив Папа Римський Бенедикт XII. Згідно із китайськими 
джерелами у 1342 році до Китаю прибув купець із народу 
"фулінь" (європеєць), який серед інших товарів привіз до 
країни "дивовижного коня". Упродовж 1367–1371 років у 
Пекіні жив та вів торговельні справи інший європейський 
купець, якого згодом китайський імператор відправив на 
захід із дипломатичною місією. Перебування європейський 
купців у Пекіні зафіксоване у 1375 році, причому зазначалося, 
що вони прибули до Китаю морським шляхом, відвідавши 
дорогою Суматру. Кастільський посол у Самарканді, 
занотував у своїх записах, що у 1405 році через місто до 
Європи пройшов китайський караван із 800 верблюдів 
навантажених шовком, ревінем, мускусом та коштовним 
камінням. 

Монгольські завоювання XIII століття кардинальним 
чином змінили систему політичних та торгівельних відносин 
у Центральній Азії. Монголи принципово не надавали 
приватним особам чи купецьким об'єднанням монопольних 
прав на заняття зовнішньоторговельною діяльністю. Це 
мотивувалося тим, що зовнішня торгівля приносить надто 
великі прибутки, а тому особи, що нею займаються можуть 
здобути надто велику владу. Контроль над транзитною 
торгівлею було передано чиновникам. Після того, як 1282 
року Хан Хубілай встановив низку побутових обмежень, що 
стосувалися мусульман, які проживали на території Китаю, 
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почалося зворотне переселення арабських колоністів із 
Китаю на Близький Схід. Торгівля Великим шовковим 
шляхом почала занепадати. 

На початку XV століття китайці спробували розширити 
свою морську торгівлю в акваторії Індійського океану. 
Упродовж 1405–1431 років великий китайський флот під 
командуванням адмірала Чжен Хе здійснив три тривалі 
експедиції у басейн Індійського океану. Вже в першій із 
експедицій 1405 року брало участь 62 великі кораблі із 
екіпажем в 27 тисяч моряків. Наступні експедиції відбулися в 
1407–1409, 1412–1416, 1430–1431 роках, причому під час 
останньої китайські мореплавці досягнули Східної Африки, 
Мадагаскару та Південної Аравії. Остання експедиція Чжен 
Хе привезла до Китаю детальний опис "країни Мохаммеда", 
як китайці називали Аравію. Однак, незважаючи на успішні 
плавання, у 1433 році імператор заборонив далекі морські 
експедиції, а великі океанські кораблі наказав розібрати. 

Першими європейцями, які дісталися морським шляхом 
до Китаю стали португальці. Біля берегів Китаю порту-
гальські кораблі під командуванням Переса де-Андрадеса 
з'явилися у 1516 році. Двома роками пізніше Гуанчжоу 
відвідав португальський капітан Домар. У 1520 році 
португальське посольство прибуло до Пекіна, але досягнути 
угоди про встановлення регулярних торгівельних відносин 
між Китаєм і Португалією не вдалося. Один із членів 
посольства був вбитий китайцями, а решта ув'язнені. У 
відповідь португальці розпочали нападати на китайські 
кораблі та прибережні поселення. У 1531 році об'єднаний 
китайський флот завдав португальцям поразки, але ця битва 
не вплинула на хід європейської експансії в регіоні. Вже в 
1534–1537 роках португальцям вдалося поступово отримати 
дозвіл на створення торгових представництв у Макао. Це 
місто перебувало під контролем Португалії до 1999 року. 

Інші європейські країни також намагалися встановити 
контакти із Китаєм. У 1575 році почалося проникнення до 
Китаю іспанців, протягом 1603–1604років на Пескадорських 
островах біля узбережжя Китаю закріпилися голландці, а з 
1628 року в Китаї почала діяти шведська торговельна 
компанія, яка втім, аж до 1731 року виористовувала для свої 
потреб судна інших держав. Спроби англійців у 1596 і 1637 
роках встановити дипломатичні та торговельні відносини із 
Китаєм наразилися на відмову. Перші англійські купці 
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почали прибувати до Китаю лише в 60-х роках XVII століття 
через порт Амой. 

 

2. Торгівля з Індією та Середньою та Центральною 
Азією 

Контакти з Індією. Відомості про Індію та товари, які 
вивозилися із неї до Європи зустрічаються вже в працях 
античних авторів. Багато інформації про Індію міститься в 
"Природничій історії" Плінія Старшого (І ст. до н.е.). Перші 
контакти із європецями відбувалися за посередництвом 
арабів. Зважаючи на це, чимало культурних запозичень із 
Індії вважалося в Європі арабськими. Найвідомішим 
прикладом такого опосередкованого запозичення є система 
лічби із використанням нуля, яку європейці помилково 
називають арабською. 

Постійні торгівельні контакти із Індією в V–VІ століттях 
підтримувала Візантійська імперія. Згідно із візантійськими 
джерелами візантійські монети були в обігу як платіжний 
засіб на території Індії. Наведений у "Дігестах" список 
імпортних товарів, котрі в VI столітті підлягали оподатку-
ванню у Візантії, включав багато товарів, які названо 
"індійськими". Такими є наприклад залізо, що не піддається 
корозії, "індійський аромат", себто парфуми, "індійський 
волос" тощо. З Індії до Візантії, а далі й у інші країни Європи 
вивозили прянощі та спеції (кілька сортів перцю, гвоздику, 
різні види цинамону, кардамон та ін.), а також різноманітне 
коштовне каміння (алмази, сапфіри, рубіни), екзотичних 
тварин (барсів, леопардів, пантер, левів, слонів). Маршрут 
караванного шляху із Візантійської імперії до Індії вказано на 
візантійській карті Несторія IV століття, описи окремих 
регіонів Індії із характеристиками їх природних багатств та 
торгівлі містяться в створеній у 547–550 роках. Козьмою 
Індикопловим "Християнській топографії". Зокрема, описові 
о. Цейлон повністю присвячена одинадцята книга "Топогра-
фії". За даними Козьми Індикоплова в VI столітті о. Цейлон 
продавав у Європу слонів, сапфіри та аметисти. Крім цього, 
на острові були транзитні склади китайського шовку-сирцю. 

У 408–409 роках закони Гонорія і Феодосія встановили 
три пункти митного контролю, через які могла відбуватися 
торгівля Візантії із Індією. Такими пунктами стали Нісібін на 
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р. Тігр, Калінік на р. Євфрат, Артакс на р. Аракс. Перевезення 
товарів через будь-які інші прикордонні міста імперії 
заборонялося. У 562 році з'явився ще один митний пост у 
Дарі. Торгівля із Індією була перервана у першій половині VI 
століття, тривалою смугою воєн із Іраном, який знаходився 
на сухопутному торговельному шляху. Торгівля відновилася у 
562 році, після того, як було підписано мирний договір 
терміном дії на 50 років. Тією ж мирною угодою було 
встановлено митні правила для купців, які торгували 
індійськими товарами. Зокрема було підтверджено право 
безмитної торгівлі для послів та інших офіційних 
представників держави, що виконували офіційні місії на 
території чужих країн. 

Існував і морський торговельний шлях до Індії. 
Головними індійськими портами, які вели торгівлю із 
Візантією були порти Барігази (Барігазас) (суч. Бхарош) та 
Калліана. Протягом раннього середньовіччя економічне 
значення Барігази зменшувалося, а Калліани, навпаки, 
зростало. Крім цих портів торгівлю із Візантіє вела ціла 
низка портів Малабарського (західного) узбережжя Індії: 
Парті, Мангарута, Салопатана, Налопатана, Пудопатана. 
Малабарське узбережжя, яке давало левову частку перцю, 
котрий вивозили до Європи, європейці називали "землею 
перцю". Окрім вивозу перцю, деякі із міст спеціалізувалися у 
експорті й інших товарів. Так, наприклад, з Калліана 
вивозили мідь, сезамову олію та бавовняні тканини, із 
Кабери – коштовне каміння (альмандіни), з Маралло – 
екзотичні морські раковини, касторку, валеріану. У Західній 
Індії існувала візантійська торговельна колонія – Сібор. 

Через Візантію індійські товари потрапляли до країн 
Західної Європи, а також на Русь. Про це свідчать матеріали 
археологічних знахідок. Так, наприклад, на Полтавщині було 
знайдено індійські срібні монети ІХ–Х століть Із Індії на Русь 
ввозили насамперед дорогоцінне каміння. У зворотному 
напрямку Київська держава експортувала мед, віск, хутро, 
рабів та окремі категорії виробів із заліза. Свідченням 
культурних контактів між Київською державою та Індією є 
запозичення шахів, яке відбулося на Русі вже в XI столітті. 
Потрібно підкреслити, що запозичення відбулося безпо-
середньо із Індії, про що свідчить характерна форма шахових 
фігур, відмінна від тієї, що прийнялася в західно-
європейських країнах. Контакти Русі із Індією відбувалися, не 
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лише через Візантію, але й за посередництвом столиці 
Хозарії Ітиля, та, почасти, Волзької Булгарії. Арабський 
мандрівник Ібн Фадлан, який відвідав Булгарію в 921–922 
роках, згадує про купця із Сінду, який жив у той час у 
правителя булгар займаючись торговельними справами. 

У ХІV–ХV століттях роль посередника у торгівлі з Індією 
в Східній Європі переходить до Казанського та Астрахан-
ського ханств. У 1471–1474 роках подорож у Індію здійснив 
російський купець із Твері Афанасій Нікітін. Мандрівник 
відзначив великі мита, які накладалися на купців в Індії. 
Однак, регулярних торгівельних зносин між Європою та 
Індією у той час, ще не було. 

Одночасно продовжувалася торгівля через Південну 
Аравію. Товари із Індії доставлялися кораблями до Джидди в 
Аравії, де їх купували мусульманські прочани, які відвідували 
Мекку. Велика частина релігійних паломників із Сирії 
використовувала нагоду перебування у Аравії, для того, щоб 
купити індійські тканини, барвники чи прянощі. Таким 
чином індійські товари потрапляли до Сирії, звідки їх 
вивозили до Європи. 

У середині травня 1498 року до індійського порту Калікут 
на Малабарському узбережжі прибула перша морська 
експедиція європейців, її очолював відомий португальський 
мореплавець Васко да Гамма. Відкриття морського шляху в 
Індію навколо Африки стало одною із найвидатніших подій 
епохи Великих географічних відкриттів. Наступними 
португальськими капітанами, котрі досягнули західних 
берегів Індії стали Педро Альварес Кабрал та Альфонсу 
д’Альбукеркі, які, щоправда, зайнялися не торгівлею, а 
піратством. Поряд із тим у 1505 році було створено 
португальську Індійську компанію, яка мала займатися 
економічним проникненням до Індії. У 1510 році, португальці 
відібрали в Біджапуру острів Гоа, який став базою 
просування їх інтересів у регіоні. Гоа, разом ще з двома 
португальськими володіннями Діу і Даманом, знаходився у 
володінні Португалії аж до 1961 року. 

У XVI столітті португальці здійснили кілька спроб 
захопити в свої руки всі морські торговельні шляхи, які вели 
із Індії через Перську затоку та Червоне море на Близький 
Схід. Проблемою португальців було те, що вони не мали 
привабливих для індійського ринку товарів, а крім того їм 
бракувало готівки. Зважаючи на це, Португалія вирішила 
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силою встановити своє економічне домінування в регіоні. 
Користуючись технічною перевагою своїх кораблів та 
озброєння, використовуючи неприхований терор проти 
східних купців, португальці значно обмежили арабське 
торгове морепластво між Індією та Аравією та Єгиптом. 
Боротьба за контроль над морськими шляхами у регіоні 
велася зі змінним успіхом. У 1509 році португальці 
розгромили єгипетський флот біля Чаула, після чого 
правитель єгипетських мамлюків звернувся з проханням про 
допомогу до турецького султана. Збудований в 1517–1525 
роках у Суеці турецький флот вигнав португальців із 
акваторії Червоного моря. У 1538 році турки навіть здійснили 
морську експедицію до індійського узбережжя, намагаючись 
вигнати португальців із Діу. Ці війни вплинули на зростання 
значення сухопутних торгівельних шляхів, які вели із Індії до 
Європи через Іран та Анатолію. У деякі із років через воєнні 
дії до Європи взагалі не вдавалося доставити жодного 
вантажу спецій, як трапилося наприклад у 1512 році коли 
венеційські галери вислані до Сирії за перцем вперше 
повернулися до Європи порожніми. Під час воєн із 
португальцями товари з Індії морем доставляли до Басри, 
далі Євфратом, або суходолом до Туреччини і далі в Європу. 
Незважаючи на всі труднощі в середині XVI столітті із 
Малабарського узбережжя Індії щорічно вивозили в 
середньому 2,5 тонни перцю. 

Інші європейські країни також робили спроби зав'язати 
прямі економічні контакти із державами Індії. Наміри 
встановити торгівельно-дипломатичні стосунки із Індією 
мав, зокрема, московський цар Іван Грозний (1547–1584 рр.). 
У 1567 році він відправив спеціальне московське посольство 
суходолом в Ормуз, а в проекті угоди 1595 року Московського 
царства із Іраном передбачався пункт про право московських 
купців транзитом перевозити товари через іранську 
територію, себто торгувати із Індією. У 90–х роках XVI 
століття у Бухарі та Індії дев'ять років прожив московський 
купець Леонтій Юдін. 

У 50-х роках XVI століття розпочалися спроби 
англійських купців встановити торгівельні відносини із 
Індією через територію Московського царства. З такою метою 
поїздки на схід здійснили Річард Ченслер (1553–1554 рр.) та 
Антоній Дженкінсон (1557–1572 рр.). Англійцям вдалося 
закріпитися в Індії лише після того, як падишах із династії 
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Великих Моголів Джаганхір (1605–1627 рр.) спробував 
заручитися їх підтримкою в боротьбі проти португальців. 
Перший англійський корабель прибув до Сурату в Індії у 1608 
році У 1613 році Джаганхір дозволив англійським купцям 
створити факторію в місті Сурат, яке невдовзі стало центром 
англійського, а згодом і голландського економічного 
проникнення до Індії. Стрімке економічне зростання 
європейської колонії в Сураті відбулося у той період, коли 
обов'язки англійського посла в місті виконував Томас Ро 
(1615–1619 рр.). Англійці швидко створили в Індії мережу 
своїх представництв. Англійські факторії було створено в Агрі 
та Ахмадабаді. У інших великих містах представниками 
англійських інтересів були місцеві купці. У 1611 році англійці 
заснували перші поселення на східному узбережжі Індії. 
Султан Голконди у 1634 році звільнив англійських купців від 
усіх податків. 

У 1605 році султан Голконди надав право створити 
факторію в Масуліпатамі голландцям. Згодом ще одна 
голландська факторія з'явилася в Нізампатамі. Для 
голландських купців було встановлено однакове 
чотирипроцентне мито як для імпортних, так і для 
експортних операцій. Основними індійськими товарами, які 
голландці вивозили до Європи були тканини із 
коромандельського (східного) узбережжя Індії та барвник 
індиго. Взамін за це голландці створили в Індії низку 
мануфактур, де місцеві працівники під наглядом та 
керівництвом європейських фахівців виготовляли порох, 
знаряддя із заліза, займалися вичиненням шкір та 
фарбуванням тканин. У 1618 році голландці заклали факторії 
в Ахмадабаді і Агрі, а в 1624 році відкрито перший прямий 
регулярний маршрут торговельних суден: Сурат-Амстердам. 
З 1627 року почалося проникнення голландців у Бенгалію. 

Ще однією державою, котра виявила своє зацікавлення у 
індійських товарах була Швеція. Підписуючи у 1611 році 
мирну угоду із Московією Швеція включила в угоду пункт 
про право шведських купців їздити через російську територію 
в Індію та Китай. У той самий період до Індії починають 
прибувати купці із України. У 1640 року вірменський купець 
із Кам'янця-Подільського (згідно з іншими даними – Бродів) 
здійснив подорож до Агри поблизу Делі, везучи на продаж 
вантаж бурштину. Дорогою до Індії, в іранському Ісфахані він 
зустрів бродівського купця Бахдасара Муратовича. 
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Франція суттєво відстала від інших європейських держав 
у встановленні економічних контактів із Індією. Лише у 1664 
році було створено французьку Компанію Східної Індії. 
Перші французькі факторії з'явилися у Сураті у 1668 році, а в 
1673 році було засновано поселення у Путтучері (Пондішері) 
біля Мадрасу. Зусиллями енергійного дипломатичного 
представника Франції Франсуа Мартіна у наступні роки 
Путтучері було розбудовано у столицю французьких володінь 
в Індії. 

Особливості європейської торгівлі у Індії випливали із 
структури експортно-імпортних операцій, які відбувалися 
між сторонами. Було зовсім небагато товарів, яких не 
виробляли в Індії, а на які існував значний та стійкий попит. 
Європейці не мали адекватної кількості товарів, які б вони 
могли запропонувати взамін за індійський експорт. Це 
спричиняло наплив благородних металів із Європи до Індії, 
якими європейським купцям доводилося розраховуватися за 
індійські товари. Свідченням такого дисбалансу є прямий 
вплив європейської революції цін на індійський ринок. 
Наплив до Європи срібла із Америки та спричинені цим 
зміни у європейських цінах відбилися й на ціні срібла в Індії. 
Особливо відчутним знецінення срібла було у Індії в останній 
чверті XVI століття. 

Другою особливістю торгівлі європейців у Індії був 
дисбаланс попиту та пропозиції. Попит на індійські товари, 
особливо спеції, був набагато більшим за їх пропозицію. Така 
ситуація вилилася у поширення практики давання завдатку 
покупцями індійських товарів. За свідченнями сучасників 
практично всі торговельні угоди між європейцями та 
індійцями відбувалися за умови сплати європейськими 
купцями завдатку за замовлені товари. 

Контакти з Туреччиною. Економічні контакти між 
Європою та Османською імперією інтенсифікувалися в XIII 
столітті після монгольських завоювань у Центральній Азії. У 
1258 році монголи захопили і зруйнували великий 
торговельний центр Багдад, а у 1291 році європейці втратили 
свої останні укріплені пункти у Сирії. Ще одним фактором, 
який суттєво вплинув на зміни маршрутів міжнародної 
торгівлі стала накладена Папою Римським заборона на 
торгівлю європейців із Єгиптом, де до влади прийшла 
династія рабів-гвардійців мамелюків. Заборона була невдовзі 
відмінена, однак мамелюцькі султани Єгипту збільшили 
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мито на провіз східних товарів своєю територією до 35%, що 
сильно вдарило по інтересах європейських купців, які 
торгували перцем та шовком. 

У ситуації, що склалася, Передня Азія стала головним 
транспортним коридором до Європи для східних товарів. В 
Північній Анатолії товари, які привозили купці зі Сходу 
перекуповували італійські купці міст-держав Венеції та Генуї. 
Головними центрами торгового обміну із Європою стали 
турецькі міста Сівас, Конья, Кайсерія, Сіноп, Самсун. 
Торговельний маршрут до Європи турецькою територією 
пролягав із іранських міст Тавріза та Султанії через Ерзрум, 
Пайперт, Понтійські гори до Трапезунду. Там східні товари 
вантажили на кораблі, якими їх доставляли до Європи. 
Тривалість подорожі каравану із Таріза до Трапезунду 
складала 30–32 дні. Однак, цей торговельний шлях діяв 
лише протягом 1280–1307 років і в окремі періоди між 1313 
та 1340 роками. 

Головний торгівельний маршрут територією Османської 
імперії змінився в середині XIV столітті після розпаду 
держави ільханів (хулагуїдів) у Ірані. Основним комерційним 
центром імперії стала Бурса в Західній Анатолії, яка стала 
головним центром збуту східного шовку та європейських 
вовняних тканин. До кінця століття під турецький контроль 
перейшли й інші давні центри торгівлі у Малій Азії – 
Альтолуоґо (Ефес) та Смірна (Ізмір). 

Економічне значення Бурси в торгівлі між Європою та 
Туреччиною суттєво зросло із розвитком шовкоткацької 
промисловості Ірану в XV столітті У той час в Бурсі вже діяли 
постійні торговельні представництва Венеції, Флоренції та 
інших італійських міст. Італійські купці вивозили шовк із 
Бурси у Венецію та Лукку. Тривалий час Венеція утримувала 
монополію на вивіз товарів із Османської імперії в Європу. 
Розквіт венеційської посередницької торгівлі між Європою та 
Туреччиною припав на початок XIV століття. Під час 
правління дожа Джованні Соранцо (1312–1328 рр.) 
Венеційська республіка заключила низку вигідних 
міжнародниіх угод, які дозволили її купцям тривалий час 
утримувати першість у галузі міжнародних перевезень та 
посередницької торгівлі у Середземному морі. Зокрема, 
Венеція уклала торговельні угоди із Францією та Брабантом 
(1320 р.), Брюгге (1322 р.), Англією (1326 р.), Тунісом (1317 р.), 
Трапезундською імперією (1319 р.), державою ільханів 
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(1320 р.), Кілікією (1320 і 1321 рр.). Великим успіхом Венеції 
стало рішення ільхана Газана (1295–1304 рр.) скасувати для 
венеційських купців у деяких містах своєї держави взагалі, а в 
інших – знизити тамгу (податок на всі торговельні операції). 
Для всіх інших купців розмір тамги складав 10% від суми 
трансакції, 

З іншого боку, Туреччина налагоджувала економічні 
контакти зі східними торговельними компаніями. Протягом 
XV століття до Бурси щорічно прибували торговельні 
представники індійського царства Батмані. У 1481 році 
індійські купці зі своїм вантажем через Бурсу дісталися 
навіть на Балкани. 

Збільшення економічного значення торговельних 
шляхів, які пролягали через Туреччину до Європи 
спричинило гострий міжнародний конфлікт. На початку XV 
століття розпочалася тривала боротьба між Венецію та 
Османською імперією за торгівельне домінування у східному 
Середземномор'ї. Візантія вже не могла відігравати ролі 
провідного економічного посередника у регіоні. Місце 
Візантії в торгівлі регіону спробувала зайняти Венеція, яка 
встановила контроль над стратегічними портами в Албанії, 
Мореї, захопили Егейські острови і Кіпр. Упродовж 1423–
1430 років венеційці утримували в своїх руках навіть 
Салоніки. Для протидії венеційцям турки уклали союз із 
Генуєю, якій у 1352 році було надано монопольні права на 
видобування галуну в Манісі. Головними транзитними 
портами через котрі вивозилися східні товари із Туреччини 
стали генуезькі колонії в Західній Анатолії – у Фочі та на о. 
Хіос. Взамін за це генуезьці надавали військову допомогу 
туркам. 

У 1453 році турки захопили Константинополь, остаточно 
усунувши давнього конкурента, який протягом кількох 
століть монополізував торговельне посередництво між 
Європою та Сходом. Із оволодінням Константинополем, який 
було перейменовано в Стамбул, до турків перейшли 
монопольні ключі до контролю над торгівлею Сходу і Заходу. 

Захоплення турками Константинополя не вплинуло на 
консолідацію італійських міст-держав. Венеція продовжувала 
ворогувати із Генуєю, а ще однією державою, яка 
конкурувала із венеційцями у боротьбі за контроль турецької 
торгівлі, стала Флоренція. Після того, як у 1463 році 
розпочалася турецько-венеційська війна, внаслідок чого 
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призупинилася торгівля із Західною Європою, у 1469 році 
султан Мехмед Завойовник надав торговельні привілеї 
Флоренції. На той час в імперії діяло 50 флорентійських 
торговельних домів. Флоренція вивозила до Бурси тканини 
флорентійського виготовлення. Згодом до торговельного 
маршруту до Флоренції через Бурсу додався ще один – через 
Боснію та Герцеговину та Дубровник (Рагузу). 

Торгівельний шлях у Дубровник вів із Стамбула через 
Фочу, Нові Базар, Скоп'є, Мостар. Засноване в VII столітті 
місто-держава було важливим центром економічного життя 
та транзиту європейських і східних товарів. Ще у 1430 році 
купці із Дубровника отримали від турецької влади привілей 
вільної торгівлі на всій території Османської імперії. Згодом 
місто поступово втратило політичну незалежність, у 1476 році 
у Леденіці поряд із Дубровником турки спорудили митницю, 
а двома роками пізніше Дубровник остаточно потрапив у 
залежність від турецького султана. Зважаючи на те, що ще до 
підпорядкування Османській імперії Дубровник мав широко 
розвинені контакти із багатьма європейськими державами, 
місто стало посередником у міжнародній торгівлі. Товари із 
Туреччини доставляли до Дубровника, а звідтіля у вільний 
папський порт на італійському узбережжі Анкону, звідки їх 
везли у Флоренцію. Іншими італійськими портами куди 
також вивозили східні товари із Дубровника були Апулія та 
Месина. У другій половині XVI століття купці Дубровника 
майже повністю монополізували торгівлю із Сицилією. 
Користуючись сприянням турків кораблі із Дубровника 
здійснювали більшу частину рейсів між Єгиптом і Сицилією. 
Серед кораблів, які протягом 1549–1568 років здійснювали 
плавання із Мессини у Єгипет та до материкової Італії, 75% 
належали Дубровнику. У 1511–1534 роках у Лондоні постійно 
проживала значна група купців із Дубровника, які займалися 
вивозом англійських вовняних тканин на турецький ринок. 
До кінця XVI століття всю англійську торгівлю із Османською 
імперією, котра йшля через Дубровник захопили в свої руки 
дві купецькі родини: Гундуличів та Гучетичів. 

У 1553 році англійські купці також отримали право 
вільної торгівлі у Османські імперії, однак через складність 
подорожі із Британських островів до Малої Азії, початково 
така торгівля майже не розвивалася. Англійські товари й далі 
потрапляли до Туреччини за посередництвом Дубровника. 
Лише після надання Великобританії повномасштабних 
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капітуляцій в 1580 році та їх розширення у 1583 році, англійці 
самостійно почали розвивати торгівлю із Османською 
імперією. 11 вересня 1581 року англійськими купцями була 
заснована Турецька компанія, яка в 1592 році об'єдналася із 
Венеційською компанією. Англійці користувалися митними 
привілеями, вони сплачували тривідсоткове мито, у той час, 
як інші іноземні купці платили туркам мито у розмірі 5 % від 
вартості товару. Зважаючи на ті переваги, якими користу-
валися англійці, голландці до 1612 року користувалися 
британською протекцією, використовуючи британський 
прапор. На відміну від венеційців, англійці постачали туркам 
й "стратегічні" товари, що використовувалися у військові 
справі: сталь та олово. 

Аналогічний дозвіл торгувати на території країни, який 
Сулеман І Пишний (1520–1566 рр.) надав французам у 1569 
році спричинив значні зміни у напрямках та характері 
торгівлі між Османською імперією та Європою. Французькі 
купці, які отримали аналогічні торгівельні пільги, як і раніше 
мали венеційці та англійці. Французькі дипломатично-
торговельні представництва відкрилися у Стамбулі, та 
османських володіннях на Близькому Сході. У Європі 
головним центром французького імпорту та експорту став 
Марсель. Французи привозили до Туреччини текстиль із 
Нормандії, німецький папір та вироби із заліза. Натомість 
Туреччина експортувала вовну та бавовну (в нитках та 
тканинах), килими. Після венеційсько-турецької війни 1570–
1573 років Франція почала витісняти Венецію із турецького 
ринку. 

Крім шовку Туреччина експортувала мускус та ревінь, а 
також реекспортувала іранські, індійські та китайські товари. 
У кінці 80-х років XV століття щорічні митні збори лише від 
шафрану, гумілаку та перцю, які провозили через Бурсу, 
склали дві тисячі золотих дукатів. Торгівля перцем та 
іншими спеціями почала занепадати на початку XV століття, 
коли португальці змогли забезпечити регулярну доставку до 
Європи великих обсягів східних спецій. Караванна торгівля 
територією Туреччини перебувала в руках арабських купців із 
Алеппо та Дамаску. 

Важливою складовою економічних стосунків між 
Туреччиною та Європою була чорноморська торгівля. З 1204 
року на Чорному морі діяли венеційські, а з 1261 року й 
генуезькі купці. Північне Причорномор'я з давніх часів 
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постачало Константинополь, а згодом і Стамбул продуктами 
харчування: пшеницею, рибою, олією та сіллю. Вже після 
завоювання Константинополя (1453 р.) султан Мехмед II 
(1451–1481 рр.) заборонив італійцям, які володіли колоніями 
в Криму вивозити продукти харчування із Чорного моря до 
Італії. Згодом турки захопили італійські колонії на 
північному узбережжі Чорного моря: у 1475 році – Кафу та 
Азов, у 1484 році – Кілію та Аккерман. Бажаючи остаточно 
усунути італійців із чорноморської торгівлі, турецькі султани 
протегували місцевим купцям, а також купцям із Молдови. У 
1456 році молдовські купці отримали привілей на торгівлю 
через Аккерман із Едірне, Бурсою та Стамбулом. Кафа, 
Аккерман та Кілія стали основними транзитними пунктами 
торгівлі з Туреччиною для Польщі та Великого Князівства 
Литовського. 

Кафа, а також залежні від неї порти в Азові, Керчі, Тамані 
та Копі були основними ринками постачання на схід рабів із 
Європи. У кінці XIV – XV століть розміри работоргівлі через 
Кафу були порівняно невеликими. Згідно із митними 
документами у XV столітті із Кафи щомісячно вивозили у 
середньому 47–67 рабів. Максимальних обсягів работоргівля 
досягнула у 1410–1411 роках, коли щомісячно із Кафи 
вивозили на Схід 113 рабів. Кількість рабів, яких продавали у 
Кафі сильно зросла після 1475 року, коли Кримське ханство 
стало васалом Османської імперії. Податок на продаж раба у 
Кафі у XVI столітті складав 4 золоті дукати. Сучасний 
дослідник Туреччини Галіль Іналджик наводить дані про те, 
що в середині XVI століття річний прибуток турецького 
державного бюджету від продажу рабів складав 18 тисяч 
дукатів. 

У другій половині XV століття через територію України із 
Туреччиною починає торгувати Московська держава. 
Привілей на торгівлю у Туреччині московські купці отримали 
в 1497 році. Товари із Московщини транспортували через 
Чернігів і Київ до Кілії та Аккермана, або ж через Черкаси до 
Кафи і Азова. Основну частину експорту із Московської 
держави складали хутра та металеві вироби. Окремі 
московські купці привозили свої товари у Бурсу. 

Велике значення як транзитний та реекспортний центр 
мав у Османській імперії Стамбул. Це місто пов'язувало між 
собою різні регіони. Сюди привозили бавовну із Мерсіфона, 
Тосьї, Тіре, Бергами, Денізлі, Ларенде, Бору та Нігде. Згідно 
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із наведеними американським дослідником Г. Іналджиком 
підрахунками, у середині XVII століття до Стамбула щороку 
прибувало 12 караванів із Польщі, 6–10 караванів із Ірану, 3–
4 – з Алеппо, 2 – з Басри, 1 – з Рагузи. Караван із Ізміра 
прибував до Стамбула кожні вісім днів. Для того, щоб 
стимулювати ввіз до країни срібла та срібної монети, 
османський уряд зняв усі митні збори зі срібла, яке ввозилося 
до імперії. Особливо великі обсяги срібла з'являються на 
турецькому ринку в 1580-х роках. 

Османська імперія пильно стежила за утриманням в 
повному порядку шляхів, якими користувалися купці. 
Мешканці тих місцевостей, через які пролягав торговельний 
шлях були зобов'язані ремонтувати дороги. Уздовж доріг 
споруджували спеціальні заклади в яких подорожуючі купці 
могли відпочивати. Притулки для мандрівників та купців 
безкоштовно надавали місце для ночілі та їжу три дні, після 
чого подорожуючі зобов'язані були виїхати. Витрати на 
утримання таких закладів покривалися за рахунок 
приписаних до таких притулків лазень, крамничок тощо. 
Поблизу гірських перевалів, мостів та бродів споруджувалися 
пости для сторожів. 

Система торговельних шляхів Туреччини виглядала так. 
Із Стамбула головний караванний шлях до Ірану та Індії вів 
через Ізміт, Болу, Анкару, Сівас, Ерзрум, Тебріз і Гянджу. 
Коротший варіант цього маршруту, який обминав Анкару, 
проходив через Тосью, Османджик, Амасьє і Токат. 
Важливим транспортним вузлом був Ізміт, з якого 
починалися торговельні шляхи до Сирії та Іраку. Перший вів 
через Ескішехір, Конью, Кілікійські Ворота і Адану до Алеппо 
та Дамаску. Шлях до Іраку провадив із Ізміту до Анкару, 
Кайсерію, Діярбакир, Хасанкейф, далі вздовж Тігру до 
Мосулу і Багдаду. Крім цього із Ізміту виходили ще дві 
коротші торговельні дороги до Антальї, через порт котрої 
велася торгівля із Кіпром та Єгиптом, а також шлях до 
Смірни (Ізміру), який вів через Брусу, Балікесір та Манісу. З 
метою сприяння розвитку торгівлі у Туреччині було 
запроваджено будівництво бедестанів – торгівельних 
центрів. Перший бедестан споруджено у Стамбулі у 1461 році, 
а в XVI столітті в місті існувало вже три бедестани. Детальний 
опис стамбульського бедестану залишив французький 
мандрівник С. Моріс. 

На відміну від купців, які займалися внутрішньою 
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торгівлею, ті турецькі купці, які вивозили товари за кордон 
не були зв'язані жорствою регламентацією, їм дозволялося 
вивозити із країни всі товари за винятком заборонених до 
експорту і вільно встановлювати на них ціни виходячи із 
міжнародної кон’юнктури. Заборонених до вивозу товарів 
було не так вже й багато, у XVI столітті час від часу 
заборонялося вивозити із імперії пшеницю, сіль, олію, луги. 

Бажаючи відновити економічне значення Стамбула, який 
сильно постраждав під час облоги та штурму 1453 року, 
турецькі султани сприяли переселенню сюди тих груп 
населення, які традиційно займалися торгівлею та 
ремеслами. Протягом другої половини XV–XVI століття 
правителі Туреччини заохочували імміграцію євреїв із 
Європи до Туреччини. Особливо великим потік євреїв-
переселенців до Стамбула був у другій половині XV століття. 
У 1477 році євреї склали третю за чисельністю національну 
громаду Стамбула. Євреї, які переселилися у Туреччину із 
Європи, в переважаючій більшості випадків зберігали 
контакти із своїми громадами тих країнах, звідки вони 
емігрували. Це спричинилося до того, що у наступні роки 
значна частина торгівлі між Османською імперією та 
Європою була контрольована євреями. Конкуренцію їм 
складали вірмени, котрі утримували в своїх руках більшу 
частину торгівлі Туреччини із Річчю Посполитою. 

 

3. Розвиток торгівлі з арабськими країнами 

Арабські країни Близького Сходу, зокрема, Сирія та 
Єгипет, від найдавніших часів слугували важливою 
транзитною зоною міжнародної торгівлі. Прокладені через їх 
територію караванні шляхи поєднували два великі регіони 
розвитку перших людських цивілізацій: басейн Нілу та 
межиріччя Тигру і Євфрату. У ранньому середньовіччі 
сирійські купці, які мешкали в Ірані монополізували 
торгівлю із Індією та Китаєм, а сирійська мова стала 
міжнародною торговельною мовою Близького Сходу. 
Оскільки Сирія, крім цього, володіла частиною середземно-
морського узбережжя із численними та зручними гаванями, 
природнім чином частина товарів, які перевозили її 
територією, переправлялася морем у країни середземно-
морського регіону. Найважливішими центрами економічного 
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життя Сирії, а заразом і місцями контактів східної та західної 
цивілізацій були столиця приморської Сирії Антіохія, а також 
міста Тір, Сідон і Берітіс (Бейрут). Автор візантійського 
"Повного опису світу і його народів", створеного в 350 р. у 
Антіохії, писав, що всі сирійські міста (Скіфополь, Лаодія, 
Бібл, Тір, Берітіс, Кесарія, Неаполіс-Лідда, Єрихон, Дамаск, 
Аскалон) "існують завдяки торгівлі". Найдавнішими 
товарами власне сирійського експорту до країн Європи були 
лляні тканини, кераміка, вироби із металу та продукти 
харчування. Вже в ранньому середньовіччі почала відбува-
тися спеціалізація торгівлі між різними містами регіону. 
Аскалон і Газа торгували із Європою вином, Скіфополь, 
Лаодія, Бібл, Тіра і Берітіс експортували готовий одяг, 
Кесарія та Неаполіс-Лідда, Сарепта вивозили до Європи одяг 
фарбований пурпуром. 

Поряд із візантійцями протягом VIII–IX століть велику 
роль в торгівлі між Близьким Сходом і Європою відігравали 
єврейські купці – рахдоніти. Вони вивозили європейські 
товари (рабів, хутро, зброю) до Леванту, а в зворотньому 
напрямку вивозили орієнтальні товари. У окремих регіонах, 
як наприклад на Півдні Франції, чи на Русі рахдоніти 
повністю монополізували всю торгівлю зі Сходом. 

У X столітті араби витіснили євреїв-рахдонітів із 
посередницької торгівлі із Західною Європою. Торговельні 
факторії арабів з'явилися на Сицилії та на півдні Франції. У 
руках євреїв залишилася лише торгівля європейськими 
рабами. Створення мережі арабських торговельних 
представництв у Європі дозволила застосовувати векселі та 
чеки у міждержавних розрахунках. 

Важливим перевалочним пунктом торгівлі з Індією та 
Китаєм було арабське місто на півдні Іраку Басра. До Басри 
товари привозили купці із Індії та Китаю. Там їх 
перекуповували сирійські купці, які транспортували товари 
до Дамаску, де в свою чергу перепродували товар європей-
цям, які вивозили його через Бейрутський порт. 

Не менш важливими були й сухопутні транспортні 
шляхи, які вели через сирійську територію із Єгипту до Малої 
Азії. У зворотному напрямку, до Сирії ввозилися деревина, 
хутро, віск, смола. У ХІV–ХV столітті на Близький схід 
почалося ввезення європейського сукна. Найбільші обсяги 
сукна постачали на близькосхідний ринок Ломбардія, 
Фландрія та Німеччина. Згідно із сучасними підрахунками у 
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ХV столітті прибуток від продажу європейського сукна 
складав у середньому 20–25%. Ще одним товаром, який мав 
стійкий попит у арабських країнах було хутро, яке переважно 
вивозили із України, а згодом із Московської держави. 
Європейці експортували на Близький Схід хутро білок, 
куниць, ласок, горностаїв, рисей, лисиць та бобрів. 

Ще з елліністичних часів великим центром міжнародного 
економічного життя була єгипетська Александрія. 
Александрія зберігала своє значення важливого міжнарод-
ного торгово-фінансового центру в часи Візантійської імперії. 
Шлях із Візантії до Александрії суходолом займав 50 денних 
переходів. Саме з Александрії вивозили до Константинополя 
основну частину потрібного місту зерна та риби, яка була 
традиційним продуктом харчування незаможних верств 
столиці імперії. Особливе значення мав експорт папірусу, 
який постачався із Єгипту через Константинополь у всі 
країни Європи. У XV столітті основним товаром, який 
вивозився із Єгипту до Європи через Александрійський порт 
став перець. У Венеції саме перець складав від 35% до 50% 
всіх закуплених у Єгипті товарів. 

Згідно із дослідженнями сучасного польського 
дослідника Анджея Джубінського, у ХVІ столітті система 
торгівельних шляхів Малої Азії, якими постачалися товари 
до Європи, виглядала наступним чином: зі Стамбулу 
головний торговий шлях вів до Ірану через Ізміт, Болу, 
Гереду, Анкару, Сівас, Ерзрум, Тебріз та Гянджу на Ісфахан; 
шлях до Сирії починався в Ізміті й вів через Конью, 
Кілікійські Ворота, Адану до Алеппо і Дамаску; дорога на 
Багдад також починалася в Ізміті й шла через Анкари, 
Кайсерії, Діярбакир та Мосул. 

Серйозного удару зазнала торгівля після турецького 
завоювання Леванту в ХVІ столітті Бажаючи переорієнтувати 
товарні потоки на власні міста в Малій Азії, турки збільшили 
розміри митних зборів на імпортні товари, які ввозилися на 
Близький Схід із Індії та Китаю. Другою подією, котра 
негативно вплинула на розвиток близькосхідної транзитної 
торгівлі із Європою, стало відкриття португальцями 
морського шляху у Індію довкола Африки. Після цього Сирія 
майже повністю втратила транзитну торгівлю із Китаєм і 
країнами Південно-Східних морів, й надалі обмежилася 
зв'язками лише із найближчими регіонами: Кілікією, 
Мессопотамією та Аравією. 
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Основні терміни і поняття 

Великий шовковий шлях – термін, який з’явився у 1877 р. 
на позначення кількох маршрутів торгівельного зв'язку між 
далекосхідним та західноєвропейським світами. У Китаї цей 
шлях називався "Нефритовим шляхом". Основою для 
формування траси шовкового шляху послужили два окремі 
торгівельні шляхи, які існували в другій половині І ст. до н.е. 
– "бірюзовий" (лазуритний) із Согдіани та Бактрії до 
сирійського узбережжя Середземного моря, та "нефритовий" 
або "яшмовий" із Хотану та Яркенду в Північний Китай. 
 
Рахдоніти – мандрівні єврейські купці, котрі на протязі 
раннього середньовіччя контролювали торгівлю між 
ісламським Сходом і християнською Європою по Шовковому 
шляху та іншим торговельний маршрутам, створивши першу 
в історії постійну торговельну мережу, що охоплювала 
територію від Китаю та Індії до Західної Європи.  
 
Тамга – податок на всі торговельні операції в деяких країнах 
Ближнього та Середнього Сходу. 
 
Бедестан – торговельний центр у вигляді вулиці чи площі з 
розташованими по периметру крамницями, які часто мали 
по два входи, відкриваючись як всередину ринку, так і 
назовні. Перший бедестан споруджено у Стамбулі в 1461 р., а 
в XVI ст. в місті існувало вже три бедестани. 
 
Транзитна торгівля – поставка товару не безпосередньо 
від експортера до імпортера, а через посередника 
(транзитного торговця) в третій країні. Набула широкого 
розмаху у Середньовічній Європі. 
 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Охарактеризуйте значення Великого Шовкового 
шляху для розвитку торгівлі з Китаєм? 

2. Як розвивалася торгівля шовком між Європою та 
Китаєм? 

3. Назвіть основні товари, які експортували та 
імпортували в Китай. 
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4. Охарактеризуйте торговельні контакти між Індією та 
Візантійською імперією. 

5. Перелічіть основні товари, які вивозили з Індії. 
6. Яким чином відбувалась торговельна експансія у 

Індію: а)португальців; б) англійців; в)шведів; г)французів; 
д)голландців? 

7. Розкажіть про міжнародні торговельні угоди з 
азійськими країнами, які укладала Венеція. 

8. Охарактеризуйте роль м. Дубровник у розвитку 
торгівлі між Європою та Азією. 

9. Яким чином Османська імперія заохочувала розвиток 
міжнародної торгівлі? 

10.  Порівняйте роль Сирії та Єгипту у розвитку 
транзитної торгівлі. 

11. Домашнє завдання: Намалюйте на контурній карті 
та дайте коротку характеристику торговельним шляхам, які 
проходили територією України. 

12. Домашнє завдання: на контурній карті намалюйте 
основні торговельні шляхи через Османську імперію. 
Відзначте міста, які були важливими транзитними пунктами. 

Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. До 226 року, коли перший європейський купець 
дістався до тогочасної столиці Китаю Нанкіна, китайці не 
знали про існування Римської імперії. 

2. Тривалий час європейці вважали мешканців 
Північного та Південного Китаю двома окремими народами. 

3. В ХІ ст. Китай повністю скасував мито на товари, які 
араби ввозили на китайську територію. 

4. У Китаї заняття торгівлею користувалось особливою 
пошаною. Зокрема, лише їм дозволялось носити шовковий 
одяг та їздити в каретах. 

5. Уже в XII ст. в Гуанчжоу існувала мусульманська 
дільниця, яка користувалася правами екстериторіальності. 
На думку декого із сучасних дослідників кількість іноземних 
купців у Гуанчжоу перевищувала 120 тисяч осіб. 

6. Кастільський посол у Самарканді, занотував у своїх 
записах, що в 1405 р. через місто з Європи до Китаю пройшов 
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французський караван із 800 верблюдів навантажених 
шовком, ревінем, мускусом та коштовним камінням. 

7. Монголи принципово намагалися забезпечити 
приватним особам чи купецьким об'єднанням монопольні 
права на заняття зовнішньоторговельною діяльністю. Це 
мотивувалося тим, що зовнішня торгівля приносить надто 
великі прибутки, а тому легше контролювати декілька 
визначених осіб, ніж велику кількість дрібного купецтва. 

8. Індійські товари потрапляли також на Русь. На 
Полтавщині було знайдено індійські срібні монети ІХ–Х ст. 
Свідченням культурних контактів між Київською державою 
та Індією є запозичення шахів, яке відбулося на Русі вже в XI 
ст. 

9. У деякі із років через воєнні дії до Європи взагалі не 
вдавалося доставити жодного вантажу спецій, як трапилося 
наприклад в 1512р. коли венеційські галери вислані до Сирії 
за перцем вперше повернулися до Європи порожніми. 

10. До ХІХ ст. купці з України не відвідували індію. Всі 
контакти здійснювались виключно за посередництвом 
арабських купців. 

11.  Фактором, який суттєво вплинув на зміни маршрутів 
міжнародної торгівлі, стала накладена Папою Римським 
заборона на торгівлю європейців із Єгиптом. Заборона була 
невдовзі відмінена, однак мамелюцькі султани Єгипту 
збільшили мито на провіз східних товарів своєю територією 
до 35%. 

12. Захоплення турками Константинополя викликало 
консолідацію італійських міст-держав. Венеція припинила 
війну з Генуєю та підписала договір про співпрацю на 50 
років. 

13. Податок на продаж раба у Кафі в XVI ст. складав 4 
золоті дукати. Сучасні дослідники наводять дані про те, що в 
середині XVI ст. річний прибуток турецького державного 
бюджету від продажу рабів складав 18 тисяч дукатів. 

14. Османська імперія не стежила за утриманням в 
повному порядку шляхів сполучення, якими користувалися 
купці. Це було однією з найбільших перешкод для розвитку 
транзитної торгівлі. 

15. У XVI – XVII ст. в Османській імперії почалася значна 
інфляція, тому уряд різко збільшив митні збори на срібло яке 
ввозилось до імперії. 
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16. На відміну від купців, які займалися внутрішньою 
торгівлею, ті турецькі купці, які вивозили товари за кордон 
не були зв'язані жорствою регламентацією, їм дозволялося 
вивозити із країни всі товари за винятком заборонених до 
експорту і вільно встановлювати на них ціни виходячи із 
міжнародної кон’юнктури. 

17.  Протягом другої половини XV–XVI ст. правителі 
Туреччини заохочували імміграцію євреїв із Європи до 
Туреччини. 

18. У XV ст. основним товаром, який вивозився із Єгипту 
до Європи через Александрійський порт став папірус. У 
Венеції саме папірус складав від 35% до 50% всіх закуплених 
у Єгипті товарів. 

19. Створення мережі арабських торговельних 
представництв у Європі дозволила застосовувати векселі 
(араб. – сакк) та чеки (араб. – хатт-і сафар) у міждержавних 
розрахунках.  

20.  В системі торгівельних шляхів Малої Азії, якими 
постачалися товари до Європи, визначальне місце посідав 
Левант. З нього розпочиналось три основні шляхи до Ірану, 
Багдаду та Сирії. 

Тестові завдання 

1. Які товари крім шовку 
Китай в основному 
експортував до Європи у 
ранньому Середньовіччі? 

а) килими і самоцвіти; 

б) гвоздику, алое, сандалове 
дерево; 

в) вина і оцет; 

г) вироби з заліза, нікель, 
шкіри; 

д) екзотичні фрукти. 

2. Яке місто до кінця Х ст. 
було єдиним портом Китаю 
через який було дозволено 
здійснювати імпортно-
експортні операції із 
Заходом? 

а) Пекін; 

б) Кантон; 

в) Наньцзи; 

г) Шіхуанді; 

д) Гуанчжоу. 

3. На які століття припадає 
розквіт китайської торгівлі 
через Індію? 

а) на І – ІІІ ст.;  

б) на другу половину V – 
VІ ст.; 

в) ІХ–Х ст.;  
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г) XIII – першу третину 
XV ст.; 

д) XVІІІ ст.  

4. Хто відіграв значну роль у 
налагоджені системи морської 
торгівлі Південного Китаю, в 
1249–1279 рр. керував всією 
торгівлею Китаю в регіоні 
Південних морів, був 
призначений представником 
уряду в цивільних справах у 
провінції Фуцзян, а згодом – 
головним війським 
начальником всіх 
приморських провінцій 
Південного Китаю? 

а) Хубілай; 

б) Пу Шоуген; 

в) Чжен Хе; 

г) Домар; 

д) Цінь Шіхуанді. 

5. Представники якої країни 
стали першими європейцями, 
котрі дісталися морським 
шляхом до Китаю? 

а) Греції; 

б) Італії; 

в) Португалії; 

г) Іспанії; 

д) Англії. 

6. Який острів у VI ст. 
продавав у Європу слонів, 
сапфіри та аметисти, а також 
розміщував на своїй території 
транзитні склади китайського 
шовку–сирцю? 

а) Цейлон; 

б) Ява; 

в) Суматра; 

г) Борнео; 

д) Балі. 

7. Які міста, згідно з законами 
Гонорія та Феодосія, у V ст. 
були пунктами митного 
контролю, через котрі могла 
відбуватися торгівля Візантії 
із Індією? 

а) Калінік; 

б) Кілікія; 

в) Багдад; 

г) Артакс; 

д) Нісібін. 

8. Хто, згідно з договором 
VI ст., отримав право 
безмитної торгівлі з Індією? 

а) візантійські купці; 

б) рахдоніти; 

в) посли та офіційні 
представники держави; 

г) португальські купці; 

д) арабські купці. 

9. Як називалась візантійська 
торговельна колонія в 

а) Калліан; 

б) Кабера; 
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Західній Індії? в) Маралло; 

г) Салопатана; 

д) Сібор. 

10. Які країни, окрім Візантії, 
були посередниками при 
зовнішньоторговельних 
контактах Київської Русі з 
Індією? 

а) Московське царство; 

б) Хозарія; 

в) Єгипет; 

г) Китай; 

д) Волзька Булгарія. 

11. Який острів в XVI ст. став 
основною базою португальців 
для просування їх інтересів в 
Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні? 

а) Цейлон; 

б) Ява; 

в) Суматра; 

г) Гоа; 

д) Балі. 

12. У якому столітті перший 
англійський корабель прибув 
до Індії? 

а) ХІІІ ст.;  

б) ХІV ст.;  

в) ХV ст.; 

г) ХVІІ ст.; 

д) ХVІІІ ст. 

13. Яке місто в Індії стало у 
ХVІІ ст. центром 
англійського, а потім і 
голландського економічного 
проникнення до Індії? 

а) Чаул; 

б) Сурат; 

в) Масуліпатам; 

г) Агра; 

д) Ахмадабад. 

14. Яке мито як на експортні 
так і на імпортні товари було 
встановлено для 
голландських купців у 
ХVІІ ст.? 

а) 0%; 

б) 4%; 

в) 10%; 

г) 25%; 

д) 50%. 

15. Яка з перелічених країн 
суттєво відстала від інших 
європейських держав у 
встановленні економічних 
контактів із Індією?  

а) Португалія; 

б) Англія; 

в) Голландія; 

г) Швеція; 

д) Франція. 

16. Які перелічені твердження 
характеризують  особливості 
європейсько-індійської 
торгівлі? 

а) Європейці свідомо 
занижували ціни на індійські 
товари і завищували – на свої, 
тим самим забезпечуючи 
нееквівалентний обмін; 

б)  Європейці не мали 
адекватної кількості товарів, 
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які б вони могли 
запропонувати взамін за 
індійський експорт; 

в) Мито на індійські товари 
через ажіотажний попит було 
скасовано; 

г) Внаслідок розвитку торгівлі 
спостерігався значний наплив 
золота з Індії в Європу; 

д) Існував значний дисбаланс 
попиту та пропозиції. Попит 
був значно більший за 
пропозицію. 

17. Яке місто в XIV ст. 
утримувало монополію на 
вивіз товарів із Османської 
імперії в Європу? 

а) Афіни; 

б) Флоренція; 

в) Венеція; 

г) Лісабон; 

д) Олександрія Єгипетська. 

18. Скільки складав податок 
на всі торговельні операції в 
державі ільханів? 

а) 5%; 

б) 10%; 

в) 15%; 

г) 25%; 

д) 50%. 

19. Між ким на початку XV ст. 
розпочалася тривала боротьба 
за торгівельне домінування у 
східному Середземномор'ї? 

а) Єгипет та Сірія; 

б) Китай і Індія; 

в) Португалія та Іспанія; 

г) Генуя та Персія; 

д) Венеція та Османська 
імперія. 

20. В XV ст. до торговельного 
маршруту з Османської 
імперії до Флоренції через 
Бурсу додався ще один – 
через ... 

а) Стамбул; 

б) Венецію; 

в) Будапешт; 

г) Дубровник; 

д) Братиславу. 

21. Який «стратегічний» 
військовий товар постачали в 
XV – XVІ ст. англійці в 
Османську імперію? 

а) вовну та сукно; 

б) військові судна; 

в) сталь та олово; 

г) свинець; 

д) нафту. 

22. Яке місто на узбережжі 
Чорного моря було одним з 

а) Кафа; 

б) Херсонес; 
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основних ринків постачання 
на схід рабів з Європи? 

в) Ізмаїл; 

г) Дубровник; 

д) Софія. 

23. Яке місто в Османській 
імперії мало велике значення 
як транзитний та 
реекспортний центр 

а) Тіра; 

б) Стамбул; 

в) Кушадаси; 

г) Памуккале; 

д) Конья. 

24. Хто у VIII–IX ст. 
практично повністю 
монополізував всю торгівлю зі 
Сходом в окремих регіонах, як 
наприклад на Півдні Франції 
чи на Русі? 

а) перси; 

б) араби; 

в) рахдоніти; 

г) грецькі купці; 

д) вірмени. 

25. Хто у Х ст. практично 
повністю витіснив євреїв-
рахдонітів із посередницької 
торгівлі із Західною Європою? 

а) перси; 

б) араби; 

в) турки; 

г) грецькі купці; 

д) вірмени. 

26. Скільки у ХV ст. складав 
прибуток від продажу 
європейського сукна? 

а) 3–5%; 

б) 10–13%; 

в) 20–25%; 

г) 30–50%; 

д) 100%. 

27. Які основні негативні 
чинники вплинули на 
транзитну торгівлю з 
арабськими країнами у ХVІ 
ст.? 

а) турки збільшили розміри 
митних зборів на імпортні 
товари; 

б) португальці відкрили 
морський шлях в Індію довкола 
Африки; 

в) розпочалась війна між 
Сирією та Османською 
імперією; 

г) Папа Римський заборонив 
торгувати з мусульманами 

д) Почастішали розбійницькі 
напади на торговельні 
каравани. 
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Лекція 5 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
КРАЇН ЄВРОПИ У ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ. 

ВИНИКНЕННЯ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ 
ТОРГІВЛІ. МЕРКАТИЛІЗМ. 

 

План лекції 

1. Економіка та міжнародні економічні відносини країн 
Європи у пізньому Середньовіччі.  

2. Виникнення теорій міжнародної торгівлі: 
меркантилізм.  

3. Основні представники та історія розвитку 
меркантилізму. 

4. Меркантилізм в Україні. 
 

План практичного заняття 

1. Економіка та міжнародні економічні відносини країн 
Європи у пізньому Середньовіччі:  

а) вплив зовнішньої торгівлі на формування економічної 
системи вільного підприємництва; 
б) розвиток виробництв, розрахованих на зовнішній збут; 
в) становлення колоніальних держав. Колоніальні 
загарбання і колоніальне пограбування; 
г) значення работоргівлі у створенні первісного капіталу 
країн Європи; 
д) ототожнення багатства з грішми. 

2. Виникнення теорій міжнародної торгівлі: ранній 
меркантилізм: 

а) теорія грошового балансу; 
б) гра з нульовою сумою; 
в) позитивне сальдо торгового балансу; 
г) монетаризм як причина економічної кризи в Європі у 
другій половині XVI ст. 

3. Зрілий меркантилізм: 
а) теорія активного торгового балансу; 
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б) регіональні та національні особливості меркантилізму. 
4. Основні представники та історія розвитку меркантилізму: 

а) меркантилізм в Італії; 
б) меркантилізм в Англії; 
в) меркантилізм у Франції. Кольбертизм. 

5. Політика державного меркантилізму українських 
гетьманів. 
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2. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних 
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1. Економіка та міжнародні економічні відносини 
країн Європи у пізньому Середньовіччі 

Пізнє Середньовіччя, що фактично почалося одночасно 
із завершенням доби хрестових походів, відзначалося певним 
усталенням існуючого "status quo" у Європі та певною 
локалізацією військових конфліктів. Звичайно ж, війни 
нікуди не зникли і не припинилися – однак це вже були 
переважно локальні війни, що велися за трони та провінції, а 
тому обмежувалися територіями кількох воюючих держав, а 
не перекроювали всю Європу, як це було за доби "Великого 
переселення народів". Війна поволі "цивілізовувалася", 
набувала своїх норм, правил та кодексів, для її початку 
необхідний був законний (чи принаймні благопристойний) 
привід. Звичайно ж, війна все одно залишалася нещастям 
для земель, які вона зачіпала, однак тепер владоможці 
виявили, що захоплені землі доцільніше обкладати 
податками, а не спустошувати, а з обложених міст набагато 
вигідніше збирати контрибуцію, аніж їх спалювати. Більше 
того – багаті міста і провінції давали набагато більше 
податків, отож розумні феодали усвідомлювали свою 
безпосередню зацікавленість у розвитку економіки і торгівлі 
у своїх землях. 

Досягнення науково-технічного прогресу, зокрема, 
вдосконалення транспортних засобів, доріг та розвиток 
географічних знань теж сприяли розширенню міжнародної 
торгівлі та становленню міжнародних торговельних 
маршрутів, а згодом – і класичних схем колоніальної 
торгівлі. 

Паралельно зі зростанням обсягів самої міжнародної 
торгівлі починають з’являтися і наукові дослідження у цьому 
напрямку. Досягнення науки стають на службу практичній 
діяльності – так, саме у купецькій практиці римські цифри 
вперше витісняються з обігу набагато більш зручними при 
розрахунках арабськими цифрами. Винайдення принципу 
подвійного запису дає початок системі бухгалтерського 
обліку, що використовується і в наш час. Надходить час 
підвести під міжнародну торгівлю наукову основу, створити 
для неї наукове підґрунтя. 
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Першою в історії людства економічною теорією у 
сучасному розумінні цього поняття став так званий 
меркантилізм.  

Зародки меркантилізму у Західній Європі з’явилися ще у 
XV столітті, однак значного поширення він набув лише у XVІ 
і особливо у XVІІ столітті. Інакше й бути не могло, оскільки 
суспільство попередніх часів в принципі не відповідало 
ідеалам меркантилізму, а отже – й не могло сприйняти його 
ідей. 

Таким чином, причини виникнення меркантилізму слід 
шукати передусім в особливостях економіки, а відповідно і 
міжнародних економічних відносин, що склалися у країнах 
Європи наприкінці середньовіччя. Основними з таких 
особливостей були: 

1. Загальна криза феодальної системи, що ставала все 
більш очевидною на фоні успіхів ще недосконалої, але вже 
вочевидь значно більш ефективної системи капіталістичних 
відносин. Стрімке збагачення купецтва та власників 
мануфактурного виробництва, ще більш разюче на фоні 
загального зубожіння та розорення родової аристократії, не 
могло не привернути увагу суспільства до сфери 
матеріального виробництва і грошового обігу. 

2. Другою причиною зростання інтересу до грошей, а 
відповідно і до меркантилістів, що їх вивчали (і одночасно 
заробляли), були радикальні зміни у сутності та методах 
ведення війни. Перехід до професійних армій, а також 
широке використання найманців означав стрімке зростання 
потреби у грошах, а відповідно і підвищення інтересу до 
різноманітних способів збагачення.  

3. Третьою передумовою становлення меркантилізму 
стала промислова революція, що спочатку непомітно, а з 
часом дедалі інтенсивніше змінювала економічне життя. При 
цьому суттєвий прогрес спостерігався у найрізноманітніших 
галузях; крім того, інтенсивно виникали нові галузі. Так, у 
ХІІІ столітті у гірничо-видобувній промисловості відбувся 
перехід до розробки глибинних покладів; водночас 
металурги навчились використовувати видобуте кам’яне 
вугілля замість традиційного дерев’яного у нововинайдених і 
ще достатньо примітивних цегляних стаціонарних домнах, 
що дало сильний поштовх для розвитку обох названих 
галузей. Прогрес у виробництві зброї та обладунків сприяв 
винайденню та впровадженню нових технологій, таких як 
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зварювання, термообробка, гаряче та холодне штампування, 
свердління, а з ХІІІ століття – обточування та полірування; 
винайдення у Лотарінгії у XIV столітті прообразів сучасних 
доменних печей дозволяє виплавляння чавуну і чавунне 
лиття. Розвивається виробництво кольорових металів. 
Широке впровадження у будівництво випаленої цегли 
замість традиційного каменю та дерева здешевлює 
будівництво і надає йому нових можливостей; винайдення 
черепиці знижує небезпеку пожеж; винайдення цементу та 
створення примітивних підйомних кранів сприяє 
розростанню міст "у висоту" і відповідно більш компактному 
поселенню, що дозволяє додатково інтенсифікувати 
економічне життя. З’являються ручні та ножні (педальні) 
токарні та точильні верстати, пружинні механізми; у 1131 у 
Фландрії створюється перший ткацький верстат (ще без 
механічного двигуна), а дещо пізніше – прядильний верстат з 
колесом, що дозоляє різко підвищити продуктивність 
ткацтва і розпочати інтенсивний експорт. Шарлатанська за 
своєю сутністю діяльність алхіміків та астрологів сприяє 
становленню хімії та астрономії. 

Виникнення хімії призводить до відкриття низки кислот, 
солей, лужних речовин, аміаку, скипидару, оліфи та ефіру, 
що дозволяють виготовлення промислових барвників та 
хімічну обробку продукції найрізноманітніших галузей (а 
передусім – текстильної, шкіргалантерейної та 
металургійної).  Стандартизуються вимоги до обробки 
тканин та сукна, що уможливлює оптову торгівлю. 
Вдосконалюється процес виготовлення скла (як віконного, 
так і кольорового вітражного – смальти); у Венеції бурхливо 
розвивається виробництво дзеркал, що у вигляді 
технологічної монополії стає однією з основ багатства 
Венеції; у Фландрії та Голландії освоюють виробництво 
скляних лінз та алмазне різання скла, а також огранювання 
алмазів. 

Паралельно з цим відбувається значне вдосконалення 
сухопутних шляхів та транспортних засобів (зокрема, 
впроваджується колесо зі спицями замість традиційних 
суцільних дисків), розширюється мережа судноплавних 
каналів та розчищаються фарватери судноплавних річок; 
вдосконалюються та починають спеціалізацію кораблі. 
Розвивається картографія, внаслідок чого розробляються 
перші морські карти – карти морських шляхів (лоції; виникає 
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навіть нова професія - лоцман) та берегових ліній і мілин 
(портулани). У навігацію впроваджуються компас та інші 
навігаційні прилади (секстант, астролябія), що дозволяють 
визначити точне місцезнаходження корабля і тим самим 
дають мореплавцям можливість "відриватися" від знайомих 
берегів. Вдосконалюються якорі та рульове управління 
кораблів, що у поєднанні з появою багатощоглових кораблів 
та заміною традиційних прямих вітрил комбінаціями прямих 
та косих ("латинських") вітрил дозволяє навігацію не лише 
під кутом, але й проти вітру. Наслідком стає поява 
принципово нових типів кораблів (наприклад, каравелли), 
придатних для океанського плавання, що фактично створює 
передумови для Великих географічних відкриттів. 

Як бачимо, науково-технічний прогрес, що сприяв 
переходу від простого до розширеного відтворення, 
спричинив виникнення у багатьох галузях надлишкового 
продукту і тим самим обумовив можливості бурхливого 
розвитку торгівлі. Водночас структура цієї торгівлі виявилась 
достатньо своєрідною через існуючі у тогочасному суспільстві 
структурні особливості. Однією з основних таких 
особливостей, що значною мірою вплинула на формування 
доктрини меркантилізму, була 

4. Цехова система, що жорстко регламентувала 
виробництво і навіть позавиробниче життя членів 
відповідного цеху, зокрема – всіляко обмежувала 
конкуренцію та "надлишкове" виробництво у відповідному 
місті. Регламентувалася, зокрема, кількість найманих 
робітників чи підмайстрів у кожного майстра, кількість та 
тип верстатів у майстерні і навіть робочий час, який 
дозволялось проводити у майстерні. Тому цехи, що у період 
становлення феодальної системи відігравали позитивну роль, 
захищаючи інтереси своїх членів, з плином науково-
технічного прогресу поступово ставали перешкодою для 
подальшого розширення та розвитку відповідної галузі. 
Інтереси цехової старшини ставали на заваді інтересам 
купецтва, зацікавленого у збільшенні своїх оборотів, що 
згодом (у період пізнього, або ж так званого 
"мануфактурного" меркантилізму) сприятиме винесенню 
мануфактурного виробництва за межі великих міст. В епоху 
ж раннього, або "купецького" меркантилізму, цехова система, 
як це не парадоксально, певною мірою навіть сприяла 
розвиткові зовнішньої торгівлі, оскільки, жорстко 
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регламентуючи збут всередині кожного міста, вона 
практично ніяк не регламентувала обсяги товарів, проданих 
ремісниками за його межі. Таким чином, у ремісника, що 
виробив надлишкову продукцію (а можливості щодо цього з 
розвитком технологій зростали), залишалася фактично 
єдина, зате цілковито законна можливість збути її – продати 
іноземному або (за його наявності) місцевому купцеві для 
наступного продажу за межами міста (тобто, з урахуванням 
середньовічних реалій – фактично для експорту). Фактично 
ми можемо з усіма підставами стверджувати, що саме 
зовнішня торгівля дала шанс сформуватись і само-
утвердитись економічній системі вільного підприємництва, 
за інших умов неминуче приреченій на поразку в умовах 
домінування цехової системи. Саме зовнішня торгівля 
спочатку дала можливості виживання підприємствам та 
майстрам, що не хотіли підпорядковуватись надто жорстким і 
часто невиправданим цеховим обмеженням, а згодом 
безпосередньо обумовила виникнення незалежного від цехів 
мануфактурного виробництва, що підірвало могутність цехів 
і фактично спричинило крах феодального способу 
виробництва. 

 

2. Виникнення теорій міжнародної торгівлі: 
меркантилізм 

Важливою передумовою для формування меркантилізму 
стали Великі географічні відкриття, що різко змінили 
географічні межі європейської цивілізації, надавши їй нові, і, 
як тоді видавалось, необмежені можливості зростання. Деякі 
автори хронологічно виносять зародження меркантилізму ще 
до Великих географічних відкриттів, однак насправді це, 
звичайно ж, не зовсім так: як відомо, Великі географічні 
відкриття фактично розпочались з відкриттям у 1420-х роках 
Азорських та Канарських островів, а на момент народження 
засновників раннього меркантилізму Гаспара Скаруффі 
(1519 р.) та Вільяма Стаффорда (1554 р.) уже були давно 
відкриті та значною мірою досліджені і Гвінейська затока 
(1434 р.), і південне узбережжя Африки (1486 р.), і морський 
шлях в Індію (1498 р.), і Америка (1492 р.) з більшістю 
карибських островів, а у 1522 році завершилось перше в 
історії навколосвітнє плавання. 
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Отож меркантилізм був не попередником, а безносе-
реднім логічним наслідком формування колоніальних 
імперій, оскільки давав змогу окреслити теоретичні засади 
оптимальної експлуатації колоній. Адже здобуття ціною 
мінімальних зусиль заокеанських колоній з їх 
фантастичними ресурсами та багатствами видавалось дуже 
простим. Водночас освоєння багатств цих колоній 
стримувалось передусім загальною інертністю феодальної 
системи, котра в силу притаманної їй інертності не могла 
забезпечити швидке освоєння їх багатств. Спроби 
перенесення у Новий світ феодального землеустрою, як 
показав досвід іспанських та британських колоній на 
американському континенті, хоча й мали певний сенс з 
адміністративної точки зору (наприклад, в адміністративно-
територіальному устрої США й досі збереглася така одиниця, 
як графство), однак за відсутності на колонізовуваних 
територіях залежних селян феодалізація колоній не мала 
жодного реального сенсу. Переселення у Новий світ 
залежних селян в силу різних причин так і не набуло значних 
масштабів, отож брак робочої сили у колоніях довелось 
компенсувати одним із трьох основних способів: 

1) за рахунок поневолення місцевого населення, на ряді 
територій (особливо острівних) вже майже винищеного і при 
цьому все ще схильного до повстань – цей шлях, як правило, 
обирала Іспанія на перших етапах своєї колоніальної 
експансії; 

2) за рахунок ввезення чорношкірих рабів з Африки – 
цей спосіб виявився ефективним для плантаційного 
господарства при вирощуванні експортних культур, таких як 
тютюн, бавовна та цукрова тростина, отож він 
використовувався практично всіма колоніальними країнами 
у колоніях з відповідним кліматом, починаючи від 
голандських, іспанських та португальських колоній у 
Південній Америці і закінчуючи плантаціями півдня США; 
про "популярність" цього способу свідчить хоча б той факт, 
що протягом трьох століть з Африки у напрямку 
американських колоній було вивезено понад 100 млн. осіб 
(щоправда, через жахливі умови перевезення живими 
дісталися до місця призначення лише близько чверті з них); 

3) за рахунок застосування економічних стимулів 
імміграції вільного від феодальних обов’язків населення – 
тобто фактично відмова від дублювання на нових територіях 
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явно вже застарілої феодальної системи. Цей шлях, який, як 
показала історія, виявився найперспективнішим, обрали 
північні штати США та Канада. 

Обраний спосіб заселення колоній визначав і політику їх 
експлуатації. У випадку поневолення місцевого населення 
питання еквівалентного обміну, як правило, не ставилось – 
переважав звичайний грабунок. Водночас завезення рабів 
вимагало наявності певної мотивації для рабовласника, який 
повинен був бути впевненим, що його витрати будуть з 
надлишком компенсовані. Ще більш актуальним було 
питання економічної мотивації при вільній імміграції 
населення. Меркантилісти ж (особливо пізні) давали 
достатньо чіткі рекомендації щодо того, якою повинна бути 
торгівля метрополії з колоніями, що теж значною мірою 
сприяло поширенню меркантилізму. 

Термін меркантилізм охоплює велику кількість достатньо 
відмінних між собою концепцій та поглядів різних авторів, 
що часто навіть суперечать один одному. Фактично 
виправданіше було б говорити навіть не стільки про 
меркантилізм як економічну концепцію чи теорію (яка 
насправді у чистому та уніфікованому вигляді ніколи не 
існувала), як про епоху домінування меркантилістських ідей в 
економіці. Досить згадати хоча б те, що сам термін 
"меркантилізм" був пост-фактум вигаданий Адамом Смітом у 
1776 році і з достатньо зневажливим відтінком вживався ним 
як критичне узагальнення на позначення економічних 
поглядів його попередників. Водночас не можна забувати, що 
"меркантилістські" погляди, як прийнято узагальнювати 
економічні уявлення, поширені у період приблизно від 1500 
до 1776 року (тобто до виходу Смітівського дослідження "Про 
природу і причини багатства народів", що заклала 
підвалини сучасної економічної теорії), належали різним за 
освітою та суспільним становищем людям і були викладені у 
різних (часто - суперечливих) економічних та 
псевдоекономічних творах, яких, за підрахунками 
дослідників, в самій лише Англії "до Сміта" було 
опубліковано понад 2000, насправді часто не збігалися, та й 
не могли збігатися між собою. Особливо це стосується 
радикально різного розуміння пріоритетів зовнішньої 
торгівлі ранніми та пізніми меркантилістами, що цілком 
логічно, якщо згадати, що пізній меркантилізм був не просто 
результатом еволюції раннього меркантилізму, а виник як 
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заперечення певних вочевидь хибних його передумов. Так, 
зокрема, класична праця Томаса Мана "Роздуми про 
торгівлю Англії з Ост-Індією", що фактично заклала основи 
пізнього меркантилізму, була безпосередньою відповіддю на 
закиди прихильників традиційного меркантилізму щодо 
"непатріотичності" діяльності очолюваної Маном Ост-
Індійської компанії. Існують і достатньо значні відмінності 
між меркантилістами різних країн, обумовлені 
географічними та історичними відмінностями. Крім того, 
говорячи про меркантилізм як про якусь єдину наукову 
школу, ми фактично об’єднуємо як "однодумців" та 
"соратників" величезну кількість різноманітних авторів, що 
здебільшого ніколи й не чули один про одного. З іншого 
боку, значна спільність поглядів різних авторів пояснюється 
передусім схожістю як зовнішнього середовища, так і 
життєвих обставин цих авторів. Отож, попри всі розбіжності 
можна чітко виділити кілька принципових спільних 
положень, що дозволяють говорити про меркантилізм як про 
повноцінну концепцію, якщо не цілісну, то принаймні 
логічну та послідовну - і, що найважливіше, 
загальноприйняту у відповідну епоху. 

Сам термін "меркантилізм" походить від італійського 
слова "mercante" - купець, і пояснюється тим, що основні 
представники цієї течії переважно були вихідцями зі стану 
купецтва та буржуазії, що зароджувалась (так, купцями були 
вже згаданий Томас Ман та Самуїл Фортрей, банкірами – 
Гаспар Скаруффі, Бернардо Даванцаті та Джон Лоу). 
Меркантилісти переважно не мали академічної (а іноді – 
навіть звичайної) освіти, як, зрештою, і потреби у ній, отож їх 
праці здебільшого мало відповідали канонам чистої науки 
(фактично єдиними винятками у цьому відношенні був 
італієць Антоніо Дженовезі, що певний час викладав у 
Неаполітанському університеті, та "блискучий невдаха" Джон 
Лоу). Натомість типові меркантилісти були чистої води 
практиками – тому і їх праці присвячені чисто практичним 
питанням, які розглядаються з чисто практичних позицій. 
Меркантилісти не вміли створювати науку, отож вони нею 
переважно й не переймалися. Меркантилісти вміли робити 
гроші, і, як практики, добре усвідомлювали, як саме слід 
робити гроші. Тому при згадці про меркантилізм мова 
фактично йде не стільки про комплексні та всеохопні наукові 
теорії, які мали б пояснювати плин економічного життя у 
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всій його багатогранності – це швидше інструкції до дії, яким 
чином повинна діяти держава (уособлена її економічною 
елітою – тобто, з точки зору меркантилістів, зрозуміло, 
купцями та прихильним до них урядом), щоб досягти 
максимального збагачення і максимальної фінансової 
могутності. 

Відповідно основне джерело багатства меркантилісти 
вбачали у торгівлі, особливо зовнішній. Таким чином, 
принциповою відмінністю меркантилізму від попередніх 
йому концепцій стало те, що меркантилістсти першими 
звернулися до вивчення економіки як системи господарських 
зв’язків та обміну між різними суб’єктами господарювання, 
на противагу до традиційного для середньовіччя 
арістотелівського тлумачення економіки як регламентування 
побуту окремо взятого самодостатнього натурального 
господарства. На противагу до своїх попередників 
меркантилісти відділили поняття "багатство" від його 
феодального ототожнення з земельними угіддями і тим 
самим заклали теоретичні підвалини для нової, 
нефеодальної моделі збагачення. 

Звичайно ж, не можна сказати, що зовнішня торгівля не 
була відомою до меркантилістів - навпаки, зовнішня торгівля 
мала величезне значення для середньовічної економіки і 
навіть історії, оскільки дуже часто мотивами війн було не 
стільки загарбання певних земельних угідь, але здобуття 
контролю над торгівельними шляхами (особливо ця теза 
стосується морських війн або війн за контроль над 
морськими шляхами – досить згадати війни між Генуєю та 
Венецією за монополію у левантійській торгівлі, війну 
північноєвропейського Ганзейського союзу проти Данії за 
Шлезвігську протоку чи перманентні середземноморські 
війни спочатку проти алжирських піратів, а потім проти 
Османської імперії за контроль над морськими шляхами; 
одним із найважливіших мотивів болгарського походу князя 
Святослава було здобуття контролю над балканськими 
торговельними шляхами). Однак лише меркантилісти 
вивели зовнішню торгівлю в розряд першочергових 
пріоритетів державної політики і показали її принципове 
значення для нарощування економічної могутності держави. 

Попри всю різноманітність поглядів меркантилістів у них 
можна достатньо чітко виділити кілька принципових 
положень, що були спільними для всіх чи принаймні для 
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більшості представників цієї школи. Так, практично усіх 
меркантилістів об’єднує теза про те, що єдиним справжнім 
багатством як окремого індивідуума, так і держави в цілому є 
благородні метали (тобто, у трактуванні меркантилістів, 
золото і срібло), а відповідно завданням будь-якої держави є 
підвищення її могутності, що полягає у нагромадженні нею 
багатства шляхом стимулювання притоку благородних 
металів (грошей) з одночасним скороченням їх відтоку. 
Стимулювання притоку благородних металів повинно 
заохочуватись державною підтримкою експорту (особливо 
експорту готової продукції). Що ж стосується імпорту 
(особливо імпорту промислових товарів), то, оскільки імпорт 
веде до відтоку грошей (благородних металів) з країни, 
відповідно до поглядів меркантилістів його необхідно 
обмежувати всіма можливими способами, починаючи від 
прямої заборони і закінчуючи впровадженням високих 
митних тарифів на імпорт, що з одного боку збагачували б 
державну скарбницю, а з іншого – вели до подорожчання 
імпортованих товарів на внутрішньому ринку і відповідно до 
скорочення імпорту. 

Перелічені положення тією чи іншою мірою притаманні 
всім меркантилістам. Водночас, як уже зазначалось, 
всередині того, що зараз прийнято об’єднувати під терміном 
"меркантилізм", існували і достатньо відмінні течії. Однією з 
найбільших та найвідоміших таких відмінностей є 
відмінність між раннім та пізнім меркантилізмом. 

Ранній меркантилізм (його ще іноді називають 
"класичним" або "монетарним") по суті повністю зводився 
до вже описаного принципу необхідності стимулювання 
експорту з одночасним обмеженням імпорту. При цьому 
характерною особливістю раннього меркантилізму була його 
різка категоричність: будь-який експорт є позитивом для 
держави, оскільки приводить до притоку у державу 
благородних металів і тим самим збільшує її багатство; з 
іншого боку, будь-який імпорт є негативним для держави, 
оскільки приводить до відтоку з держави благородних 
металів за кордон і тим самим зменшує її багатство. 
Відповідно експорт слід всіляко заохочувати, а імпорт – 
всіляко обмежувати. Жодних інших тлумачень чи 
застережень у цьому питанні ранні меркантилісти не 
допускали, і жодних винятків із цього правила не робили. 
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Базована на аргументах ранніх меркантилістів державна 
політика суттєво обмежувала можливості торгівлі, а у 
багатьох випадках і взагалі унеможливлювала її (а й справді, 
яка може бути торгівля у випадку, коли всі без винятку 
держави намагаються щось експортувати і при цьому всі вони 
категорично забороняють будь-який імпорт?). Зрозуміло, що 
така ситуація перманентного торгівельного протистояння не 
влаштовувала у першу чергу самих меркантилістів, які, як ми 
вже знаємо, були передусім торговцями-практиками, а вже у 
другу чергу науковцями. Адже з досвіду своєї практичної 
діяльності меркантилісти добре знали, що за умови 
правильного ціноутворення прибуток можна отримувати від 
будь-яких торгівельних операцій незалежно від напрямку 
руху товарів. Крім того, категорична заборона на вивіз 
благородних металів за кордон суттєво ускладнювала 
діяльність закордонних філіалів, яким іноді просто бракувало 
обігових коштів для забезпечення ефективної поточної 
діяльності (особливо це стосувалося очолюваної Т.Маном 
Ост-Індійської компанії, яку багато британців звинувачували 
у непатріотичності через вивіз нею з країни значних обігових 
коштів для забезпечення життєдіяльності індійських 
філіалів). Отож в інтересах самих же меркантилістів 
виявилось переглянути певні положення класичного 
меркантилізму і визначити ситуації, у яких імпорт (або ж 
вивезення коштів за кордон) відповідає, а не суперечить 
національним інтересам. Було визначено дві таких ситуації: 

1) імпорт з-за кордону дешевої сировини для націо-
нальної промисловості, що дозволить знизити ціну на 
продукцію останньої і тим самим сприятиме її експорту; 

2) закупівля іноземних товарів (у випадках, якщо їх ціна 
або якість є кращою від національних) з метою їх наступного 
перепродажу за вищими цінами у третіх країнах і отримання 
національними купцями чистого прибутку (так званий 
"трикутний арбітраж"). 

Як бачимо, на противагу до ранніх меркантилістів 
основний акцент у представників пізнього меркантилізму 
змістився із простого арифметичного порівняння ввезених і 
вивезених монетарних запасів з переважанням 
адміністративних методів регулювання на значно більш 
"економічну" проблематику забезпечення реальної 
конкурентоспроможності національної промисловості (через 
це пізній меркантилізм іноді називають також 
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"мануфактурним"). Окремі автори допускали навіть 
крамольну з точки зору ранніх меркантилістів можливість 
допустимого імпорту певних споживчих товарів за умови, що 
загальний торговельний баланс залишатиметься 
позитивним. Фактично на зміну строгій та категоричній 
концепції "грошового балансу", яка абсолютизувала значення 
грошових потоків у зовнішній торгівлі в їх номінальному 
виразі, прийшла значно ліберальніша концепція 
"торговельного балансу", що наголошувала передусім на 
необхідності збереження позитивної для держави різниці 
між відповідними грошовими потоками. 

Це спричинило ще одну неминучу і цілком виправдану 
зміну акцентів: якщо для ранніх меркантилістів гроші (у 
формі благородних металів) були самоціллю, тобто 
виступали передусім засобом нагромадження, то у пізніх 
меркантилістів на передній план виступає інша роль грошей 
– роль засобу обігу. Якщо для ранніх меркантилістів гроші 
були потрібні самі по собі, як уособлення багатства, то для 
меркантилістів пізніх гроші стають у першу чергу 
інструментом для наступного ще більшого збагачення. Не 
дивно, що саме в епоху пізнього меркантилізму з’явилося 
відоме твердження, що "гроші роблять гроші". Дехто з пізніх 
меркантилістів навіть дійшов до усвідомлення негативного 
впливу на економіку пасивного накопичення грошей 
(цитуючи Томаса Мана: "Гроші не повинні залишатись 
бездіяльними; лише торгівля з використанням грошей 
збагачує державу").  

Таким чином, пізні меркантилісти суттєво ускладнили 
модель оптимальної державної політики у сфері зовнішньої 
торгівлі. В загальних рисах вона тепер набула наступного 
вигляду. Як і у ранніх меркантилістів, єдиним справжнім 
багатством як окремого індивідуума, так і держави в цілому є 
благородні метали, а відповідно завданням будь-якої 
держави є підвищення її могутності шляхом нагромадження 
благородних металів, що вимагає стимулювання притоку 
благородних металів (грошей) з одночасним скороченням їх 
відтоку. Стимулювання притоку благородних металів 
повинно заохочуватись державною підтримкою експорту 
(особливо експорту готової продукції); крім того, необхідною 
передумовою забезпечення конкурентоспроможності 
експортних галузей є забезпечення низької вартості робочої 
сили, що може забезпечуватись як відповідними державними 
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регулюваннями, так і підтримкою пропозиції дешевої 
робочої сили, в тому числі за рахунок відповідної 
демографічної політики. При цьому як виняток можна 
допускати імпорт сировини для відповідних галузей з-за 
кордону, якщо це дозволить здешевити їх продукцію і в 
кінцевому підсумку сприяти розширенню експорту. Що ж 
стосується імпорту взагалі (а особливо імпорту промислових 
товарів), то, оскільки імпорт веде до відтоку грошей 
(благородних металів) з країни, його, звичайно ж, варто 
обмежувати. Однак, з точки зору пізніх меркантилістів, 
імпорт тим не менш припустимий а) у незначних обсягах, 
тобто у випадку, якщо його обсяги є меншими від обсягів 
експорту, а сальдо торгівельного балансу відповідно 
залишається позитивним; б) з метою наступного 
перепродажу закупленого за кордоном товару у треті країни, 
якщо це дозволяє купцеві отримати додатковий прибуток і 
тим самим примножити свої капітали.  

Криза феодалізму і спричинена нею необхідність 
трансформації суспільства викликала неоднозначну реакцію 
у різних країнах. У цьому контексті країни достатньо чітко 
поділились на 2 основних типи. Перший тип становили 
країни, що намагались зберегти феодалізм у його 
класичному вигляді (Іспанія, Франція, Священна Римська 
імперія).  

Це проявлялось не лише у підвищеній романтизації 
занепадаючого вже лицарства (не дивно, що саме на цей 
період припадає пік популярності такого жанру, як 
лицарський роман), крайній помпезності явно анахронічних 
лицарських турнірів, величезній кількості новостворюваних 
чисто декоративних лицарських орденів, але й у підкресленій 
зневазі представників дворянства до будь-якої комерції, а 
тим більше матеріального виробництва. Єдиним достойним 
"справжнього дворянина" заняттям проголошувалась війна, а 
джерелом його прибутків – військова здобич та винагорода, 
до яких у певної частини дворянства додавалися 
надходження від їх родових маєтків, якщо такі у них були (і 
управлінням якими сам лицар принципово не займався, 
залишаючи це "нудне і недостойне заняття" на відкуп 
управителям та відкупникам). Така суспільна модель 
допускала експорт вироблених феодальним господарством 
товарів або сировини з належних відповідному феодалові 
копалень та земельних угідь у випадку, якщо це приносило  
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Таблиця 2 – Еволюція поглядів меркантилістів 

Критерій 
Ранні 

меркантилісти 
Пізні 

меркантилісти 

Основна 
функція 
грошей 

Засіб нагромадження Засіб обігу 

Основний 
показник 
багатства 

Запас благородних 
металів 

Експортний 
потенціал 
національної 
економіки 

Експорт Єдина корисна для 
держави форма 
зовнішньої торгівлі; 
повинен всіляко 
заохочуватись 

Корисний стосовно 
промислових товарів 
і може бути 
шкідливим для 
національної 
промисловості у 
випадку експорту 
сировини  

Імпорт Категорично 
неприпустимий і 
повинен обмежуватись 
усіма можливими 
засобами 

Переважно 
шкідливий для 
національної 
економіки, однак 
припустимий: 

а) у незначних 
обсягах (за умови 
збереження 
позитивного 
торгівельного 
балансу 

б) з метою наступ-
ного перепродажу 
імпортованих товарів 
за кордоном 
(«трикутний 
арбітраж») 

Ключовий 
зовнішньо-
економічний 
показник 
балансу 

Грошовий в абсолют-
ному виразі (забороня-
ється все, що веде до 
відтоку грошей, і 
заохочується все, що 
веде до їх притоку) 

Торгівельний (як 
різниця між 
притоком і відтоком 
грошей) 

 



Лекція 5  

136 

дохід (золото і срібло), тобто була достатньо сприятливим 
ґрунтом для раннього меркантилізму.  

Водночас вона абсолютно не схвалювала участі 
дворянина у налагодженні промислового виробництва, а 
отже – жодним чином не відповідала концепції пізнього 
меркантилізму. Більше того, існували навіть певні 
суперечності, коли штучне завищення експортних цін з 
"ранньо-протекціоністських" міркувань (для збільшення 
притоку золота) перешкоджало становленню 
екпортоорієнтованої (відповідно до "пізньо-мерканти-
лістських" рекомендацій) переробної промисловості, як це 
було, наприклад, в Іспанії, де вівчарство монополізувала у 
своїх руках своєрідна дворянська корпорація (так звана 
"Места"), що, користуючись майже абсолютно необмеже-
ними правами, штучно завищувала ціни на вовну як для 
експорту, так і на внутрішньому ринку. 

Загалом для країн першого типу достатньо типовий 
ранній меркантилізм, в той час як зрілий меркантилізм у них 
практично не прижився (за винятком Франції з її розвинутим 
абсолютизмом і сильними міністрами, що орієнтувалися на 
розвиток національної економіки – А.Ж.Рішельє і особливо 
Ж.Б.Кольбером). 

До другого типу належали країни, де роль дворянства у 
суспільному житті була не настільки домінуючою. 
Наприклад, в Англії, де феодальне лицарське військо вже з 
часів короля Едуарда ІІІ не відігравало головної ролі, 
поступившись нею регулярним професійним загонам 
лучників, або ж у Нідерландах, де національне дворянство 
займало другорядну роль по відношенню до іноземних 
окупантів, класичний еталон щодо того, що личить і що не 
личить дворянину, неминуче повинен був дещо розмитись. 
Отож, не будучи скутим такою кількістю умовностей, 
дворянство цих країн усвідомило переваги комерційного (а 
згодом – і промислового) використання своїх привілеїв та 
маєтків. Наприклад, в Англії вигідність орієнтованого на 
експорт вовни вівчарства обумовила бурхливий розвиток цієї 
галузі. (Лорд-канцлер Об’єднаного королівства Велико-
британії та Північної Ірландії й досі за традицією на 
засіданнях Палати лордів сидить на мішку з вовною, що 
символізує багатство королівства). Вівчарство виявилось 
настільки вигідним, що навіть виникло прислів’я "Копито 
вівці перетворює пісок на золото". 
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На фоні загальної низької продуктивності англійського 
сільського господарства потенційно високі прибутки від 
розведення овець спонукали феодалів проганяти тисячі 
селян з їх наділів. Колишні селянські наділи перетво-
рювались у величезні обгороджені пасовища (внаслідок чого 
весь процес дістав назву "обгороджування"), а селяни 
відповідно – у жебраків. (Як висловився про цей процес його 
сучасник Томас Мор, "вівці їдять людей"). 

Попри всю його жорстокість та цинізм, процес 
обгороджування мав для англійської економіки один 
суттєвий позитивний наслідок: поява на теренах королівства 
тисяч безпритульних і готових на будь-яку працю людей 
означав величезний надлишок дешевої робочої сили і тим 
самим зробив рентабельними спроби переробки вовни на 
місці. Перші успішні експерименти сприяли становленню 
мануфактур, що швидко сформували нову для Англії галузь і 
після низки вдосконалень та нововведень за якістю продукції 
вийшли на рівень своїх іноземних конкурентів, а за 
дешевизною навіть обійшли їх. При цьому слід зазначити, що 
мануфактури споруджувались переважно представниками 
дворянства, які для забезпечення ефективнішого експорту не 
вважали ганьбою для себе налагоджувати тісні ділові і навіть 
родинні зв’язки з представниками купецтва, що призвело до 
формування так званого "нового дворянства". 

Ще складнішою була ситуація в Нідерландах, що 
протягом століть належали Іспанії, отож місцеве дворянство, 
що займало підпорядковане становище відносно вкрай 
реакційної та пихатої іспанської знаті, змушене було шукати 
нетрадиційні виходи для своїх амбіцій, і знайшло їх у торгівлі 
та фінансовій діяльності. Водночас принципової соціальної 
різниці з купецтвом у безправного місцевого дворянства 
фактично не було, процес формування «нового дворянства» у 
Нідерландах був ще швидшим та природнішим, аніж у 
Великобританії. 

 

3. Основні представники та історія розвитку 
меркантилізму 

Меркантилізм в Італії. Як підказує уже сама його 
назва, меркантилізм зародився на території Італії. У цьому 
немає нічого дивного, якщо згадати, що італійці (зокрема – 
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ломбардці, венеціанці, генуезці та флорентійці) були 
відомими на всю Європу купцями та банкірами. Досить 
згадати, що флорентійський банківський дім Медічі мав свої 
філіали у 16 великих містах по всій Європі. Цьому певною 
мірою сприяла і політична ситуація в Італії, де тривалі війни 
інвеститури між Папою та імператором Священної римської 
імперії зруйнували традиційну феодальну ієрархію і набагато 
раніше, ніж в інших країнах Європи, призвели до змішування 
традиційної феодальної аристократії з аристократією 
фінансовою. Досить згадати той же клан Медічі, навіть сам 
герб якого із зображенням медичних таблеток свідчив аж 
ніяк не про благородне походження – і представники якого 
тим не менш були бажаними претендентами на шлюб навіть 
у французькому королівському домі (Катерина Медічі – 
дружина і мати Карла ІХ, Генріха ІІ та Генріха ІІІ, Марія 
Медічі – дружина Генріха IV і мати Людовіка XI). Отож 
нічого дивного, що саме італійці, визнані фахівці у галузі 
практики грошового обігу, першими спробували дати його 
теоретичне обґрунтування. 

Водночас політична роздробленість країни та 
неможливість у ній «повноцінного» меркантилізму наклали 
свій відбиток і на погляди та сферу зацікавлень італійських 
меркантилістів: будучи переважно банкірами, вони 
зосереджували свою увагу на сучасних їм проблемах 
грошового обігу і відносно мало уваги приділяли державній 
політиці (про яку, звичайно ж, і мови бути не могло за 
відсутності самої держави). 

Тим не менш слід зазначити, що сміливість ідей та 
широта поглядів окремих представників раннього 
італійського меркантилізму не можуть не викликати 
захоплення – так, наприклад, один із засновників 
італійського меркантилізму банкір Гаспар Скаруффі (1519-
1584) ще у 1582 (за іншою версією – 1579) році у своєму 
трактаті "Роздуми про монету і справжнє співвідношення між 
золотом і сріблом" висунув ідею скликання під керівництвом 
Папи або імператора всеєвропейської конференції для 
встановлення єдиної загальноєвропейської грошової системи 
– ідею, що була реалізована лише наприкінці ХХ століття в 
межах Європейського валютного союзу. Зокрема, Скаруффі 
закликав до стандартизації грошових систем різних країн та 
уніфікації співвідношення між золотом і сріблом у різних 
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країнах, відмінності між якими у його епоху були однією з 
основних перешкод у торгівлі. 

Схожими були й погляди іншого італійського банкіра-
меркантиліста, флорентійця Бернардо Даванцаті (1529-
1606). У своїй виданій у 1582 році праці "Читання про 
монету" Даванцаті описує труднощі, що виникають 
внаслідок розбіжностей у співвідношенні між золотом і 
сріблом, і висловлює аналогічні до поглядів Скаруффі ідеї 
про необхідність стандартизації грошового обігу та переходу 
до впорядкованого біметалізму. 

Слід зазначити, що особливістю раннього меркантилізму 
в Італії є відсутність чіткого ототожнення багатства з 
благородними металами, оскільки, працюючи в умовах 
біметалічного хаосу, італійці краще від будь-кого розуміли 
умовність такого ототожнення, а тому навіть ранні 
меркантилісти в Італії виступали проти зовнішньоторго-
вельних обмежень, цілком слушно вважаючи, що обмеження 
імпорту на практиці одночасно обмежують і можливості 
експорту. 

Основними представниками пізнього меркантилізму в 
Італії були Антоніо Серра та Антоніо Дженовезі. Антоніо 
Серра у своєму "Стислому трактаті про причини, які 
можуть привести до достатку золота і срібла у країнах, 
що не мають копалень" (1613 р.) аналізує можливості 
покращення фінансової могутності країн, що не мають 
покладів благородних металів (тобто, зокрема, й Італії). Він 
висуває концепцію становлення експортоорієнтованого 
виробництва і розширення торгівлі, й доводить, що саме цей 
шлях є оптимальним для досягнення стійкого процвітання. 
Як приклад практичного застосування такої концепції 
Антоніо Серра наводить Венецію, яка, не маючи власних 
ресурсів, увійшла до числа найбагатших держав Європи 
завдяки активній торгівлі та підтримці своєї промисловості. 
Відповідно до поглядів Антоніо Серра наявність грошей у 
державі залежить передусім від політики її уряду, 
працьовитості та умілості населення, а також від спритності 
та енергійності її купців. Тому Антоніо Серра засуджує не 
лише заборону вивезення коштів, але й взагалі виступає 
проти будь-якого державного регулювання торгівлі, що 
певною мірою зближує позицію цього світоча меркантилізму 
з поглядами прихильників вільної торгівлі. 
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Ще одним представником пізнього італійського 
меркантилізму став Антоніо Дженовезі (1712-1769), котрий 
протягом багатьох років викладав у Неаполітанському 
університеті. Дженовезі був послідовником Томаса Мана і у 
своїх "Лекціях про комерцію і цивільну економіку" розвивав 
ідеї останнього щодо теорії торговельного балансу та 
ефективного обігу грошей. Він обстоює необхідність розвитку 
національної промисловості, і більше того – наголошує на 
неприпустимості експорту у тих випадках, якщо це призведе 
до її ослаблення. Дженовезі наголошує також на 
пріоритетності обігової функції грошей і на відсутності їх 
самостійної цінності, що значною мірою наближає його до 
кількісної теорії грошей. 

Меркантилізм в Англії. Коріння меркантилізму в 
Англії є майже таким же глибоким та давнім коріння, як і в 
Італії. Незважаючи на те, що праці офіційних "батьків" цієї 
доктрини в Англії датуються достатньо пізніми роками, 
загальна кількість праць з цього питання є чи не найбільшою 
у Європі. Крім того, на відміну від більшості країн, 
особливістю англійських меркантилістів є те, що вони у своїх 
творах часто не пропонували ідеальний варіант державної 
економічної політики "на перспективу", а радше 
обґрунтовували та обстоювали переваги того, що вже 
склалося. Так, В.Стаффорд у 1581 році обґрунтовував 
виправданість прийнятих ще у XV столітті "законів про 
витрачання", що зобов’язували іноземних купців витрачати 
отримані в Англії прибутки на придбання англійських 
товарів і обмежували вивіз грошей, а Томас Ман у 1621 році 
захищає існуючу практику Ост-Індійської компанії щодо 
вивезення грошей за кордон для забезпечення поточної 
діяльності філіалів. 

Відносна "легкість" прийняття меркантилізму та капіта-
лістичних відносин в Англії пояснюється передусім 
відносною слабкістю англійського феодалізму та історично 
значною централізацією королівської влади. Англійські 
феодали переважно були нащадками норманів, що захопили 
острів у 1066 році під керівництвом Вільгельма Завойовника і 
тому неминуче змушені були об’єднуватись навколо нього 
для утримання в покорі місцевого населення. Постійні набіги 
шотландських кланів та валлійських племен теж не сприяли 
індивідуалізму серед знаті. Отож типова для решти Європи 
феодальна роздробленість в Англії була неможливою в 
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принципі. Відповідно неможливою була і типова для Європи 
"приватна війна" ("guerre couverte"), тобто міжусобиці між 
дрібними феодалами, оскільки будь-які спроби у цьому 
напрямку жорстко придушувались – з конфіскацією майна 
на користь держави та "лояльних феодалів". Тому англійська 
знать змушена була шукати інші способи збагачення. Корона 
всіляко заохочувала "комерційне" спрямування своїх дворян, 
як законодавчо (вже згаданими "законами про витрачання", 
а також "законами про волоцюг", що фактично ставили 
безробітних поза законом і тим самим забезпечували 
новостворювані мануфактури надлишком дармової і 
цілковито безправної робочої сили), так і підтримкою 
меркантилістських "памфлетів". 

Не дивно, що загальна кількість меркантилістських 
«памфлетів» визначалась сотнями, а згодом і тисячами. 
Однак спершу це були здебільшого тексти 
пропагандистського характеру, складені не надто освіченими 
авторами, а отже, вони не могли достатньою мірою 
претендувати на науковість. 

Першою в Англії працею справді наукового характеру в 
підтримку меркантилізму став опублікований Вільямом 
Стаффордом (1554–1612) під своїми ініціалами трактат 
"Стислий виклад деяких скарг наших співвітчизників", 
написаний у формі розмови між представниками різних 
класів тогочасного англійського суспільства. Твір 
характеризується значною глибиною аналізу та 
далекосяжністю висновків, деякі з яких не втратили своєї 
актуальності і в наш час. Так, зокрема, Стаффорд визначає 
головною проблемою тогочасної економіки "псування 
монети", що полягло у заниженні королями вмісту в 
металевих грошах благородних металів, і показує зв’язок між 
знеціненням грошей та зростанням цін, а також відтоком з 
королівства повноцінної монети, тобто по суті описує 
природу інфляції і передбачає закон грошового обігу 
Грехема. Крім того, Стаффорд закликає до заборони експорту 
необроблених товарів та імпорту промислової продукції, що, 
як він цілковито слушно припускає, формулюючи це 
сучасною термінологією, є невигідним для країни з точки 
зору доданої вартості. Відповідно Стаффорд пропонував 
припинити псування грошей з одночасною забороною їх 
вивезення, заборонити імпорт промислових товарів 
(особливо предметів розкоші) і розширювати експорт сукна. 
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Слід зазначити, що у цьому відношенні рекомендації Вільяма 
Стаффорда (за винятком заборони вивезення грошей) 
абсолютно не суперечать ні поглядам Адама Сміта, ні теорії 
Девіда Рікардо, тобто для тогочасної Англії така структура 
зовнішньої торгівлі достатньо добре вписується у структуру її 
абсолютних та порівняльних переваг. 

Найбільшим представником зрілого меркантилізму в 
Англії (як, зрештою, і взагалі у світі) по праву вважається 
Томас Ман (1571–1641). Томас Ман був представником 
інтересів англійського купецтва та фінансової аристократії; 
його дід працював на королівському монетному дворі, а 
батько торгував тканинами. Залишившись без батька, Томас 
Ман потрапив під вплив вітчима – багатого лондонського 
купця, одного зі співзасновників британської Ост-Індійської 
компанії, що була заснована у 1600 році на базі старої 
Левантської компанії, що монополізувала англійську 
середземноморську торгівлю. За вказівкою вітчима він 
вивчає основи торгівлі, потім багато подорожує, виконує 
важливі доручення у країнах середземномор’я, зокрема, у 
Туреччині та Італії. Відвідання Італії дало Томасу Ману змогу 
ознайомитись зі вченням італійських меркантилістів, 
погляди яких він згодом розвине. В 1615 році, у віці 44 років, 
Томас Ман стає одним із членів ради директорів Ост-
Індійської компанії і скоро стає одним з найвпливовіших 
членів цієї ради та одним із найавторитетніших захисників 
інтересів компанії у парламенті та у пресі. В 1622 році він 
входить до складу спеціальної державної комісії з торгівлі 
при королі Якові І. 

Британське законодавство та громадська думка того часу 
міцно стояли на позиціях класичного меркантилізму. 
Категорично заборонявся вивіз необробленої сировини 
(особливо вовни), натомість державними субсидіями 
заохочувався вивіз готової продукції (зокрема, сукна). 
Зростаюча кількість колоній забезпечувала імперію 
сировиною, а купцям давала прибутки від транзитної та 
посередницької торгівлі. Заборона імпорту готової продукції 
та високі ввізні тарифи сприяли збільшенню кількості 
благородних металів у країні; водночас у поєднанні з 
обмеженням вивозу грошей ці обмеження суттєво 
ускладнювали зовнішню торгівлю, зокрема – торгівлю 
фактично очолюваної Томасом Маном Ост-Індійської 
компанії, індійські філіали якої, маючи величезний 
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потенціал прибутковості, потерпали від нестачі обігових 
коштів для забезпечення повноцінної діяльності. Коли ж 
компанія спробувала спрямувати частину своїх срібних 
активів в Індію, то одразу ж наштовхнулася на гостре 
нерозуміння та критику зі звинуваченнями у непатріо-
тичності та зраді національних інтересів. 

Під тиском цих звинувачень Томас Ман у 1621 році 
публікує своє дослідження "Роздуми про торгівлю Англії з 
Ост-Індією", що містило аргументовані відповіді на най-
поширеніші звинувачення на адресу компанії. На основі 
реальних фактів, цифр та розрахунків Ман доводить, що 
витрачене на закупівлю індійських товарів срібло для Англії 
не лише не втрачається, але навпаки – повертається з 
великим прибутком. При цьому Ман демонструє як значну 
економію при закупівлі імпортованих товарів безпосередньо і 
Індії порівняно з їх же вартістю при закупівлі через 
турецьких та левантійських посередників, так і вигоду від 
перепродажу цих же товарів в інших країнах в обмін на 
благородні метали. Таким чином, гроші, пущені в оборот за 
кордоном, приносять значно більше користі порівняно з 
ситуацією, якби ті ж гроші мертвим капіталом зберігались у 
англійських скарбницях. Отож обмеження вивозу грошей 
лише обмежують можливості національних торговців 
заробляти додаткові гроші. 

У своїй пізнішій праці "Скарб Англії у зовнішній 
торгівлі, або Баланс зовнішньої торгівлі" (1630 р.) Ман 
розвиває свої погляди щодо загальної структури зовнішньої 
торгівлі та принципів її регулювання. Так, імпорт, на думку 
Мана, обмежувати хоча й доцільно, однак лише щодо 
промислових товарів. В інших же галузях він цілком 
припустимий, якщо при цьому сприяє одночасному 
розширенню експорту. Важливе не обмеження імпорту 
взагалі, а лише його лімітованість межами експорту: імпорт 
припустимий за умови, що його обсяги є меншими від обсягів 
експорту, а отже – сальдо торговельного балансу позитивне. 
При цьому Ман застерігає від паніки навіть в умовах, якщо 
національний торговий баланс з якоюсь країною (у його 
розумінні, звичайно ж - Індією) негативний, оскільки це 
відставання все одно може компенсуватись за рахунок 
позитивного сальдо у торгівлі з іншими державами, яким ми 
перепродаємо закуплену продукцію. Таким чином, 
принципово важливим є не просто торговельний баланс, а 
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його загальне сальдо, а завданням торговельної політики є не 
заборона імпорту взагалі, а забезпечення загального 
переважання експорту над імпортом. 

Як і ранні меркантилісти, Ман засуджує будь-які 
обмеження експорту промислових товарів чи експортні мита 
на них, обстоюючи натомість необхідність заходів з його 
стимулювання, і висловлюється за розвиток національної 
промисловості. Водночас, на противагу раннім 
меркантилістам, які рекомендували завищення цін з метою 
збільшення припливу благородних металів, Ман виступає за 
зниження цін ("Продавати слід по можливості дешево, аби 
лише не втрачати збуту"), що, з одного боку, підвищуватиме 
конкуренцію на національному ринку, а з іншого – 
підвищить конкурентоспроможність національних товарів та 
сприятиме збільшенню обороту зовнішньої торгівлі, а у 
багатьох випадках – і чистих прибутків. При цьому Ман 
фактично впритул підійшов до відкриття еластичності 
попиту. 

Розвиток сильної торгівлі вимагає наявності власного 
потужного флоту – ця теза Томаса Мора та його однодумців 
теж була взята на озброєння британським Адміралтейством і 
з часом зробила Великобританію загальновизнаною "воло-
даркою морів". 

Звертався Томас Ман і до проблеми регулювання валют-
них курсів. Зокрема, його пропозиція щодо визначення 
оптимального валютного курсу на основі балансу торгівлі (а 
не навпаки, як було прийнято до нього) фактично заклала 
фундамент для відкриття пізнішими дослідниками само-
регулюючого ринкового механізму. 

Праці Томаса Мана є вершиною економічної думки кінця 
Середньовіччя. Ман оперує цифрами та розрахунками, вміло 
викладаючи їх доступною для розуміння практиків мовою. 
Для ілюстрації цього твердження досить процитувати його 
відомий вислів "Гроші не повинні залишатись бездіяльними" 
- ця фраза з лексикону практичного бізнесу (в тому числі й 
сучасного) навіть за самим стилем не відповідає стереотипам 
академічної науки – що аж ніяк не зменшує її практичної 
цінності. Практик Томас Ман писав свої дослідження для 
професіоналів, які так само професійно зуміли використати і 
розвинути його рекомендації, що, з одного боку, зробило 
Англію взірцем для меркантилістів усієї Європи, а з іншого 
боку – сприяло її наступному бурхливому розвитку і 
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забезпечило їй домінуючу роль у світовій економіці 
індустріальної доби.  

Погляди Томаса Мана розвивав торговець Самуїл 
Фортрей (1622–1681). Вже сама назва його праці "Вигода та 
благополуччя Англії, що полягає у збільшенні запасів та 
розширенні торгівлі цього Королівства" достатньо чітко 
розкриває погляди Фортрея щодо того, якими є пріоритетні 
завдання економіки і у чому він бачить головне джерело 
збагачення казни. Фортрей виступає за високе оподаткування 
імпортованих товарів, що призведе до зростання цін на них 
та витіснення їх з ринку товарами вітчизняного виробництва. 

Останнім захисником меркантилізму в Англії в епоху 
його занепаду після утвердження трудової теорії вартості був 
видатний економіст Джеймс Стюарт (1712–1781). У своєму 
виданому у 1767 році "Дослідженні про принципи політичної 
економії" він не лише намагається захистити концепцію 
меркантилізму, але одночасно позбавляє меркантилізм 
однієї з основних його вад – ілюзії, начебто багатство 
створюється лише за рахунок перепродажу товарів за 
завищеною ціною, і на додачу до описаного таким чином 
"відносного" прибутку вводить поняття "позитивного" 
прибутку, що залежить від продуктивності праці, 
стверджуючи, що лише "позитивний" прибуток веде до 
зростання реального суспільного багатства. Тобто фактично 
Стюарт визначає межі між ситуаціями, коли економіка є 
"грою з нульовою сумою", тобто коли виграш у торгівлі 
досягається за рахунок програшу  інших країн, та грою з 
ненульовою сумою, коли виграш досягається за рахунок 
ефективнішого перерозподілу та використання ресурсів.  

Крім того, Стюарт гостро критикував кількісну теорію 
грошей і наполягав на необхідності жорсткого 
регламентування кількості грошей в обігу, що значною мірою 
випередило сучасні монетарні теорії. 

Меркантилізм у Франції. Основною особливістю 
меркантилізму у Франції була його певна "елітарність" та 
насаджування згори. Це пояснюється тим, що у Франції з її 
постійними релігійними, міжусобними та визвольними 
війнами та відносно слабкою королівською владою 
дворянство залишалось сильним аж до пізнього 
середньовіччя, в той час як прошарок буржуазії та купецтва 
так і не зумів повноцінно сформуватись. Водночас переваги 
меркантилізму для держави з точки зору забезпечення 
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державної казни були достатньо очевидними для того, аби 
спонукати французьких можновладців зробити спробу 
прищепити це іноземне віяння на національному грунті. При 
цьому з огляду на чітке розуміння визначальної ролі 
промисловості меркантилістська політика у Франції 
пракично з самого часу мала певне "мануфактурне" 
забарвлення. 

Перші спроби провадження меркантилістської політики у 
Франції здійснили ще Філіп IV Вродливий (1268–1314, король 
з 1285 р.) та Людовік XI (1423–1483, король з 1461 р.), однак 
справді широкомасштабний розвиток меркантилізму 
розпочався за правління Генріха ІV Наваррського (1553–
1610, король з 1594 р.), який у 1599 році заборонив ввіз 
іноземних тканин та вивіз сировини (шовку та вовни) для 
того, "аби всіляко сприяти вигідним заняттям наших 
підданих різного роду виробництвами". Паралельно були 
вжиті заходи зі створення великої кількості привілейованих 
мануфактур, що отримали не зовсім виправдану назву 
королівських, причому деякі з цих мануфактур були просто 
величезними як на ті часи. Наприклад, мануфактура полотна 
в Сан-Севері біля Руана нараховувала 350 верстатів, 
мануфактура золотого шитва у Парижі налічувала дві сотні 
працівників, що за більш сприятливого перебігу наступних 
політичних подій могло зробити їх грізними конкурентами 
для англійської та голландської промисловості. При цьому 
уряд не обмежувався самим лише створенням мануфактур - 
так, названі мануфактури отримали від нього гігантські 
кредити розміром 150 та 430 тисяч ліврів відповідно. 

Крім того, Генріх IV уклав ряд угод з іноземними 
монархами щодо поліпшення умов доступу для французьких 
купців і зі свого боку гарантував недоторканність майна 
іноземців. Він заохочував французьку колонізацію Нового 
Світу і становлення купецьких об’єднань, вів протек-
ціоністську політику  у багатьох галузях промисловості і 
значною мірою сприяв становленню французького внутріш-
нього ринку та системи зовнішньоекономічних зв’язків. Це 
спричинило бурхливий розвиток економіки, що тривав 
протягом цілого десятиліття і несподівано обірвався у 1610 
році через несподівану загибель короля та початок нової 
хвилі феодальних міжусобиць. 

Наступний виток централізованого меркантилізму у 
Франції почався з приходом до влади герцога Армана Жана 
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дю Плессі, більш відомого в історії як кардинал Рішельє 
(1585–1642, прем’ер-міністр з 1624 р.). Рішельє провадив 
жорстку політику централізації та стимулювання 
національної промисловості та торгівлі з метою заміщення 
потужного імпорту товарів з-за кордону. Протягом періоду з 
1629 по 1642 рік у Франції були створені 22 торговельні 
компанії (зокрема, "Нова Франція", головним учасником якої 
був сам Рішельє) та закладені підвалини французької 
колоніальної експансії. Одночасно укладається значна 
кількість торговельних угод, найважливіші з них – з Англією 
та Ганзейським союзом. Водночас успіхи Рішельє були 
досягнуті значною мірою за рахунок підвищення податків, 
що призвело до низки повстань. 

Приблизно на цей же період припадає діяльність одного 
з основних теоретиків французького меркантилізму 
Антуана Монкретьєна (1575–1621), який у 1615 році 
опублікував з присвятою королю та королеві-матері своє 
дослідження "Трактат про політичну економію"; до речі, 
саме Монкретьєн і впровадив в обіг термін "політична 
економія"). Монкретьєн вважав основою економіки торгівлю 
і відповідно підкреслював роль купців. В якості радника 
короля Людовіка XIII він рекомендував останньому 
розвивати національні мануфактури і торгівлю, витісняючи з 
французького ринку іноземні товари та іноземних купців, 
яких порівнював з насосом, що викачує з держави багатства. 
Особливо різко засуджує Монкретьєн імпорт предметів 
розкоші: "Розкіш для держави чума і фатальне розорення; 
через шовк у Туреччину та Іспанію відпливає наше золото". 

Монкретьєн чітко протиставляє інтереси Франції 
інтересам інших країн, і демонструє потенційні можливості 
збагачення за рахунок іноземних купців та держав. Він також 
демонструє відсутність меркантилістської вигоди від 
внутрішньої торгівлі, яка лише перерозподіляє гроші 
всередині країни, однак не веде до їх примноження, і через це 
акцентує на пріоритетності зовнішньої торгівлі. Водночас 
Монкретьєн відходить від чисто меркантилістського 
тлумачення багатства виключно як запасу благородних 
металів і впроваджує поняття "природного багатства" (в ролі 
якого впроваджує хліб, сіль, вино та ін.): "Не наявність золота 
та срібла, не кількість перлин та діамантів робить державу 
багатою, а наявність предметів, необхідних для життя та 
одягу: у кого їх більше, у того і більший достаток". 
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Наступником Рішельє у меркантилістській політиці став 
Джуліо Мазаріні (1602–1661, прем’єр-міністр Франції при 
регентстві Анни Австрійської з 1643 р.). Колишній секретар 
кардинала Рішельє був високо оцінений останнім і 
рекомендований ним на роль наступника на посаді прем’єр-
міністра. Мазаріні продовжував політику Рішельє, 
спрямовану на змійнення централізованої влади і розвиток 
французької економіки, однак його конфлікти з 
представниками дворянства, а також завищене 
оподаткування для фінансування військових дій нерідко 
призводили до повстань, найвідомішим з яких стала Фронда 
(1648–1653). 

Однак вершиною практики французького велико-
державного меркантилізму безперечно стала діяльність Жана 
Батиста Кольбера, що увійшла в історію економіки під 
назвою "кольбертизм". Жан Батист Кольбер (1619–1683), 
колишній секретар Мазаріні, у свою чергу теж був 
рекомендований останнім королю (тепер вже Людовіку XIV) і 
після смерті Мазаріні зайняв його місце біля короля. З 1665 
року Ж.Б. Кольбера призначено Генеральним контролером 
фінансів Франції, а з 1669 року – Державним секретарем з 
морських справ. Ж.Б. Кольбер мав величезний вплив на 
розвиток французької економіки. Він остаточно центра-
лізував державний апарат, у тому числі на місцях, рефор-
мував податкову систему, впровадивши систему стабільних 
регулярних податків і тим самим зменшивши невдоволення 
платників податків свавіллям податківців (відома фраза Ж.Б. 
Кольбера про те, що "збирання податків – це мистецтво 
вискубати з гусака максимальну кількість пір’їн при його 
мінімальному шипінні"). Відповідно до цього твердження 
Кольбер зменшив прямі податки (так звані "тальї") і 
одночасно впровадив ряд непрямих ("габель", тютюновий 
податок, гербовий збір). 

Ж.Б. Кольбер активно боровся з імпортом, особливо 
предметів розкоші, і прикладав величезних зусиль щодо 
становлення відповідної французької промисловості, іноді не 
надто добираючи методів. Зокрема, агенти Кольбера шляхом 
підкупу та шпигунства викрали венеціанську технологію 
виготовлення дзеркал і налагодили їх виробництво у Франції, 
тим самим підірвавши монополію Венеції у цій галузі, через 
яку Франції у відповідну епоху, за словами самого Ж.Б.Коль-
бера грозило повне розорення. Досить згадати, що дзеркало 
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розміром 115х65 см в ті часи коштувало в 23 рази дорожче від 
картини Рафаеля такого ж формату; тому, зокрема, 
величезна кількість дзеркал у королівському палаці у 
Версалі, яке у наш час не викликає особливих емоцій у 
відвідувачів, а в декого взагалі викликає асоціації з танцю-
вальною студією, в епоху Людовіка XIV було символом 
багатства Франції та її перемоги над Венецією.   

Саме Ж.Б. Кольбер дав поштовх французькій індустрії 
"високої моди" і передбачив її стратегічне значення для 
економіки Франції. Він стверджував, що експорт модного 
одягу "значить для Франції стільки ж, скільки для Іспанії 
перуанське золото". "Ми повинні завоювати народи нашою 
промисловістю і перемогти їх нашим смаком", - цей девіз 
Ж.Б.Кольбера був успішно реалізований ще за його життя і 
не втратив своєї актуальності і в наш час. 

Одночасно з підтримкою промисловості Ж.Б. Кольбер 
законодавчо обмежував ціни на зерно та можливості 
зовнішньої торгівлі ним, що ускладнювало становище селян 
та обмежувало можливості внутрішнього ринку. 

З ім’ям Ж. Б. Кольбера пов’язане і таке загальновідоме 
словосполучення, як назва економічної політики "laissez 
faire", тобто принцип невтручання держави в економіку. За 
легендою, в 1664 году Кольбер скликав найвливовіших 
французьких комерсантів і задав їм запитання "Чим я можу 
допомогти розвитку французької торгівлі?", на що отримав 
парадоксальну відповідь "Laissez nous faire", себто "Дайте нам 
працювати". Цей принцип став одним з принципів 
економічної політики Ж. Б. Кольбера, однак у нього він 
поєднувався з цілеспрямованою підтримкою низки галузей і 
одночасним намаганням втримати їх під контролем держави. 
Для противаги англійській (заснованій у 1600 році) та 
голландській (заснованій у 1602 році) Ост-Індійським 
компаніям у 1664 році він ініціював створення французької 
Ост-Індійської компанії, яку, на противагу цим приватним 
утворенням, поставив під контроль держави (що, як 
вважають деякі дослідники, безпосередньо пояснює її значно 
скромніші успіхи). У цьому ж році Ж.Б. Кольбер ініціює 
створення  французьких Вест-Індійської, Північної та 
Левантійської компаній для здобуття контролю за 
відповідними регіонами, формує програму розвитку 
французкого військового і торговельного флоту і вкладає у її 
реалізацію величезні кошти; його стараннями французький 
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військовий флот зріс від 18 кораблів у 1661 році до 216 – у 
1683 році. Одночасно Ж.Б. Кольбер розпочинає видачу 
королівських каперських свідоцтв, що дозволяли піратам всіх 
мастей під прапором Франції легально грабувати кораблі 
основних її торговельних конкурентів, тим самим 
підриваючи їх торгівлю. Плани Ж.Б. Кольбера були 
надзвичайно далекосяжними. Досить сказати, що у 1670 році 
він ініціював насадження у департаменті Альє велику ділянку 
корабельного лісу, що міг бути використаний за 
призначенням не раніше початку XIX століття (цей ліс так і 
не був використаний за призначенням через появу парового 
флоту). Крім того, як Державний секретар з морських справ 
він розбудовує мережу судноплавних каналів (зокрема, у 
1666–1681 рр. – Лангедокський канал) та сухопутних шляхів, 
розширює та фортифікує морські порти, розробляє кодекси 
морських та колоніальних законів. 

Незважаючи на неперсічні здібності Ж.Б Кольбера як 
реформатора економіки, його здобутки значною мірою 
знівелювалися за рахунок самодурства і непослідовності 
"короля-сонця" Людовіка XIV. Ефективний розвиток капіта-
лізму був неможливим за сильних пережитків феодалізму, 
усунути які могла лише революція. Крім того, скарбницю 
постійно спустошували масштабні війни, які Франція вела на 
всіх напрямах. Отож в жалюгідному становищі французької 
економіки на момент смерті Ж.Б. Кольбера багато хто 
звинувачував саме його. Однак сучасні дослідники схильні 
позитивно оцінювати його значення для французької 
економіки і пояснювати її загальний провал впливом 
несприятливих обставин. 

Прикладом не дуже вдалого застосування мерканти-
лістських ідей у Франції є Джон Лоу (1671–1729), шот-
ландський дворянин, що 1694 року переїхав до Амстердаму 
вивчати фінанси (там у 1705 році він виклав свої економічні 
погляди у трактаті "Роздуми про гроші і торгівлю"), а 
починаючи з 1715 року переселився до Франції. У 1716 році за 
наказом короля Джон Лоу засновує "Banque Generale" – 
перший французький банк, який у 1719 році стає 
національним банком Франції. Джон Лоу першим відділив 
гроші від благородних металів, вважаючи, що гроші повинні 
бути кредитними, створюваними банком відповідно до 
потреб економіки. Джон Лоу логічно вважав, що додаткова 
емісія грошей певною мірою стимулює економічну 
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активність (згодом це знайшло відображення у кейнсіанській 
теорії), і відповідно рекомендував для банків політику 
кредитної експансії, тобто надання банком позик на суми, що 
перевищують його резерви (цей принцип, що носить назву 
"принципу часткового резерву", в наш час є основою усієї 
банківської діяльності). Однак Джон Лоу не усвідомив 
повною мірою небезпеки необмеженої та безконтрольної 
емісії, тому внаслідок його діяльності фінансова система 
Франція у 1720 році пережила перший в історії паперових 
грошей інфляційний шок. В той же час гучним банкротством 
завершилась діяльність заснованої Джоном Лоу для 
експлуатації американських колоній Луїзіанської компанії, 
ціни на акції якої, не підкріплені реальним майном, протягом 
довгого часу зростали внаслідок спекуляцій та вдалої 
реклами, однак у певний момент серед акціонерів виникла 
паніка, і акції обвалились. Грошей для виплати у компанії не 
було, отож Джон Лоу змушений був втекти з Франції і 
оселитись у Венеції, де й помер у злиднях у 1729 році. 

 

4. Меркантилізм в Україні 

В Україні теоретичний меркантилізм з’явився значно 
пізніше, ніж у країнах Західної Європи, і з цієї причини 
Україна ніколи не мала власне українських наукових 
трактатів чи досліджень у цьому напрямі: всі теоретичні 
узагальнення було зроблено вже після "возз’єднання", у яке 
плавно і непомітно трансформувався укладений Богданом 
Хмельницьким у Переяславі 1954 року стратегічний союз з 
Росією, а тому всі дослідження пізнішого часу прийнято 
відносити до "російської наукової думки". Однак при цьому 
не слід забувати, що основний ідеолог російського 
меркантилізму, радник Петра І Феофан Прокопович був 
українцем, до того ж ректором Києво-Могилянської академії 
– найавторитетнішого навчального і наукового закладу 
тогочасної Російської імперії, до якої, до речі, мали певне 
відношення і практично всі російські меркантилісти пізніших 
часів. Отож зрозуміло, що, хоч за відсутності національної 
держави не могло бути і мови про якусь національну 
економічну школу чи теоретичну концепцію, однак слід 
зазначити, що українські мислителі теж значною мірою 
сприяли розвитку ідей меркантилізму. 
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Однак, якщо зі створенням національних мерканти-
лістських концепцій чи теорій в України не склалося, тим не 
менш певні елементи практичного меркантилізму були 
притаманні й економічній політиці, що домінувала в 
українських землях ще за доби козаччини. Звичайно ж, цей 
меркантилізм був радше інтуїтивним, він базувався на 
усвідомленні козацькою старшиною та гетьманами потреби в 
грошах і не мав під собою жодної відчутної теоретичної бази 
як з огляду на загальний низький рівень науки, так і на її 
схоластичність та відірваність від практичного життя. 

Отож меркантилізм на території сучасної України був 
представлений достатньо однобічно: на практиці реалі-
зувалась лише частина меркантилістських рекомендацій, що 
стосувалась обкладання митом імпорту та обмеження ввозу 
предметів розкоші. Так, за свідченнями сучасників, 
"Запорізькі козаки отримують порядну суму від купців, 
постачаючи від Січі різні товари Дніпром до Очакова й 
Кінбурна... ", "Всі торговці, купці й промисловики, що 
вивозили різні товари й привозили їх у Січ, торгували по 
слободах, селах і зимівниках, вносили певну платню у 
військову скарбницю або на військову старшину... "1, "Щоб 
брати з купців мито, на всіх запорізьких базарах були 
особливі начальник, військові кантаржії: вони стежили за 
правильністю мір і ваг, призначали ціну на привезений товар 
і збирали мито з купців у військову скарбницю. ", "Крім того, 
з валок, що приїжджали в Січ якщо вони привозили біле 
вино чи горілку, також брали мито... ", "Важливим джерелом 
прибутків запорізьких козаків було також "мостове", тобто 
платня з проїжджих купців, торговців, промисловиків і 
чумаків за перевіз через ріки, річки й рукави запорозьких 
вольностей".2 

Водночас можливість поповнення скарбниці за рахунок 
аналогічного оподаткування експорту найчастіше брала гору 
над міркуваннями щодо потенційної вигідності розширення 
цього експорту, отож експорт теж обкладався митом. 

Крім того, сама структура зовнішньої торгівлі українських 
земель не відповідала меркантилістським рекомендаціям, 
оскільки в обмін на імпортовану промислову продукцію 

                                                 
1 Яворницький Д.І.  Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 
С. 301. 
2 Там само. – С. 302. 
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експортувалась переважно сільськогосподарська продукція, 
сировина та продукти її первинної переробки. Так, 
основними статями експорту Гетьманщини були збіжжя, 
мука, олія, масло, мед, віск, риба, худоба, сіль, тютюн, 
селітра, смола, сода, шкіри, вовна та щетина, в той час як 
імпортувались господарське знаряддя, інструменти, зброя, 
сукно, тканини, галантерея, папір, килими. Загалом же 
повноцінному розвитку меркантилізму в Україні перешкод-
джала її, висловлюючись сучасною термінологією, "критична 
залежність від імпорту стратегічних промислових товарів", 
зокрема, зброї і пороху, а у певні особливо скрутні роки – від 
імпорту зерна (саме з цієї причини вивіз зерна з України 
традиційно обмежувався, незважаючи на її загально-
визнаний високий потенціал "житниці Європи"). Обмежу-
вався і експорт деяких інших "стратегічних товарів" – так, 
Богдан Хмельницький заборонив вивіз коней, необхідних 
йому для розбудови війська1. 

Розвинутого власного купецтва Україна спочатку 
практично не мала (за винятком унікальної для тогочасної 
Європи вузькоспеціалізованої гільдії чумаків, побудованої на 
принципах братства), однак це відставання частково 
компенсувалось за рахунок забезпечення сприятливих умов 
для іноземних купців, а частково – за рахунок інтенсивної 
посередницької діяльності дрібних запорізьких торговців. 
Тим не менш українські гетьмани намагалися ліквідувати це 
відставання, часто беручи під свій особистий захист 
українських купців за кордоном. Так, зокрема, у 1950 році 
Богдан Хмельницький особисто через свої дипломатичні 
канали домігся звільнення українських купців Івана 
Тетерівського та Петра Котовича, затриманих з товаром у 
Польщі2. 

Загалом слід зазначити, що практично всі українські 
гетьмани тією чи іншою мірою були меркантилістами. Так, 
зокрема, близьку до меркантилізму політику провадив 
Богдан Хмельницький (р.н. невідомий, гетьман у 1648–
1657 рр.). Хмельницький сприяв становленню в Україні 
заможної козацької старшини і її збагаченню, вбачаючи у 
цьому передумови майбутнього розквіту України. Суттєві 
пільги місцевим підприємцям та купцям сприяли пожвав-

                                                 
1 Крип’якевич І.  Богдан Хмельницький – Львів: Світ, 1990. – С. 210. 
2 Там само. – С. 208. 
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ленню економічного життя, і у поєднанні з заохоченням 
експорту це призвело до того, що за правління 
Хмельницького промисловість почала набувати розвитку не 
лише у містах, як це було раніше, але й у старшинських 
маєтках – у формі своєрідних "домашніх  мануфактур", що 
виробляли полотно, килими, сукно, свічки, цеглу тощо. 
Водночас Хмельницький обмежував імпорт (особливо 
предметів розкоші), і впроваджував захисне мито на 
найуразливіші товари. Велике значення мала також активна 
дипломатична діяльність гетьмана, що знайшла від обра-
ження у низці зовнішніх угод, які сприяли стабілізації 
економіки та розширенню торговельних можливостей. 
Зокрема, в пониззі Дніпра було закладено кілька пристаней; 
українські кораблі дістали від султана право безмитної 
торгівлі у всіх турецьких землях та портах, а захист їх 
інтересів у Стамбул було покладено на відповідного 
українського резидента (посла). Хмельницький також 
намагався підтримувати в Україні транзитну торгівлю 
(зокрема, один з його універсалів фактично узаконив і взяв 
під захист гетьмана торговельний шлях, що з’єднував Росію 
та Прибалтику з балканськими країнами). 

Гетьманування Богдана Хмельницького, незважаючи на 
вкрай несприятливі політичні обставини, характеризувалося 
достатньо бурхливими темпами економічного розвитку, отож 
його по праву можна вважати вершиною практичного 
українського меркантилізму. 

Меркантилістські погляди були близькими й гетьману 
Івану Мазепі (1639–1709, гетьман з 1687 р.), який "видав 
низку універсалів про захист міст, турбувався про розвиток 
української торгівлі, активно захищав інтереси українського 
купецтва"1. 

Практикуючим меркантилістом був і гетьман Павло 
Полуботок (1660–1724, гетьман з 1721 р.), який "на власний 
кошт активно скуповував маєтності, осаджував слободи, 
споруджував численні млини, гуральні, гути, рудні, успішно 
займався комерційною діяльністю, контролюючи торгівлю 
зерном, горілкою та тютюном ... та проводячи широко-
масштабні експортні операції"2. 

                                                 
1 Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст. – К.: Академія, 2001. 
– С. 344. 
2 Там само. – С. 337-338. 
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Окремі елементи меркантилістської економічної політи-
ки можемо побачити у діяльності гетьманів та старшини 
пізніших часів, однак у них вони нівелювалися колоніальною 
політикою Російської імперії, котра небезпідставно вбачала у 
розвитку української промисловості загрозу своїм велико-
державним інтересам. Водночас політику меркантилізму 
взяли на своє озброєння російські царі, котрі, починаючи від 
Петра І, виявили можливості збагачення казни не лише у 
торгівлі з Заходом (не завжди можливій через високу 
конкуренцію), але й у розширенні торгівельних зв’язків 
колоніального типу (тобто – постачання промислової 
продукції в обмін на сировину) з заграбованими територіями, 
у тому числі – а фактично у першу чергу – і з Україною. 

Палким прихильником меркантилістських ідей був 
ректор Київської академії (а пізніше – архієпископ) Феофан 
Прокопович (1681–1736). Хоч нам він відомий передусім як 
філософ, історик та письменник, слід зазначити, що Феофан 
Прокопович був радником та одним з найближчих 
сподвижників Петра І, одним із засновників Петербурзької 
Академії наук, ідеологом освіченого абсолютизму у 
Російській імперії, покровителем так званої "ученої дружини" 
(до якої, зокрема, входили В.Татищев, А.Кантемир, Я.Брюс та 
молодий М.Ломоносов), а отже – мав достатньо значний 
вплив на розвиток суспільних та економічних ідей свого часу. 

Феофан Прокопович народився у Києві у родині купця, 
що значно вплинуло на формування його світогляду. 
Здобував освіту у Києво-Могилянській академії, пізніше 
вчився у Римі, де його відзначали як студента "великих 
здібностей, що досягнув найвищих результатів"1. Мандрівка 
Європою, у тому числі протестантськими країнами, збагатила 
Феофана Прокоповича знайомством з провідними вченими 
того часу, що навчило його спиратися на розум та критичне 
мислення і зробило непримиренним ворогом схоластики та 
догматичності. 

У суспільному житті Феофан Прокопович обстоював 
необхідність реформування господарської системи шляхом 
вдосконалення як самої промисловості та сільського господ-
дарства, так і відповідним вдосконаленням супутньої 
інфраструктури (торгівлі, транспортних шляхів і навіть 
державного апарату). Крім того, Феофан Прокопович був 

                                                 
1 Там само. – С. 444. 
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прихильником активного торговельного балансу та держав-
ного втручання в економіку. 

Отож, як бачимо, хоч номінально Україна не може 
похвалитися значними здобутками у теоретичному розвитку 
меркантилістських теорій, елементи меркантилізму були 
невід’ємною частиною економічної політики практично всіх 
україньких гетьманів і пізніше послужили грунтом для 
теоретичного обгрунтування меркантилізму у Російській 
імперії. 

 

Основні терміни і поняття 

Меркантилізм – система поглядів економістів XV—
XVII ст.,орієнтована на активне втручання держави в 
господарську діяльність. У своєму розвитку меркантилізм 
пройшов два етапи: а) ранній меркантилізм або 
монетаризм (XV–XVI ст.), відповідно до якого завдання 
накопичення грошових багатств в країні вирішувалось 
головним чином адміністративним шляхом, що забезпечував 
жорстку регламентацію грошового обігу, зовнішньої торгівлі. 
б) зрілий меркантилізм (друга пол. XVI–XVII ст.), що 
запропонував заходи для стимулювання зовнішньої торгівлі, 
які повинні були забезпечити постійне надходження золота в 
країну. 
 

Теорія грошового балансу – теорія раннього мерканти-
лізму, яка передбачає залучення якомога більше металевих 
грошей з-за кордону, зберігання грошей в своїй країні. При 
цьому передбачалось регулювання руху грошей – 
заборонялось вивозити золото та срібло за кордон. 
 

Теорія торгового балансу – теорія зрілого меркантилізму, 
яка передбачала забезпечення балансу за допомогою 
експорту готової продукції своєї країни і за допомогою 
посередницької торгівлі. 
 

Гра з нульовою сумою – уявлення меркантилістів про 
зовнішню торгівлю, при якій виграш одного гравця дорівнює 
програшу іншого. Згідно з цими уявленнями, зовнішня 
торгівля не може бути вигідною для усіх учасників. 
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Места – об’єднання шляхти в Іспанії в 1273–1836 рр., яка 
займалась розведенням овець.  
 

"Закони про витрачання" – прийняті у XV столітті в 
Англії закони, що зобов’язували іноземних купців витрачати 
отримані в Англії прибутки на придбання англійських 
товарів і обмежували вивіз грошей. 
 

"Закони про волоцюг" – закони, прийняті у XV – XVІ 
столітті в Англії, що фактично ставили безробітних поза 
законом і тим самим забезпечували новостворювані 
мануфактури надлишком дармової і цілковито безправної 
робочої сили. 
 

"Кольбертизм" – одна з назв меркантилістичної політики, 
яку проводив у Франції в XVII ст. Ж.-Б. Кольб ер. Характерні 
риси цієї політики полягали в жорсткому митному 
протекціонізмі і повному контролю над внутрішнім 
виробництвам при одночасному використанні гнучкого 
державного регулюванні економіки 
 

Талья – земельний податок в середньовічних Англії та 
Франції. У Англії це був довільний податок, який стягався 
королем і проіснував з кінця ХІІ ст. до 1340 року. У Франції до 
середини XVII ст. талья була найважливішим прямим 
податком, який забезпечував до 50% усіх доходів бюджету. 
 

Габель – податок на сіль у Франції, різний для різних 
районів країни. Один з найбільш непопулярних податків. В 
деяких середньовічних документах габель прирівнюється до 
смерті і чуми. 
 

"Laissez faire", принцип невтручання (з фр. "дозвольте 
робити") – економічна доктрина, згідно з якою державне 
втручання в економіку повинне бути мінімальне. Обґрун-
тована в роботах економістів класичної школи, одначе 
вперше застосування цього терміну пов’язана з ім’ям 
Ж.Б. Кольбера. 
 

Капер – приватна особа, яка з дозволу верховної влади 
країни (отримавши каперське свідотство), грабували кораблі 
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торговельних і військових конкурентів, тим самим підри-
ваючи їх торгівлю. 
 

"Принцип часткового резерву" – надання банком позик 
на суми, що перевищують його резерви. Вперше 
рекомендовано в якості банківської політики Дж. Лоу 

 

Запитання для обговорення 

1. У чому полягали основні особливості економіки країн 
Європи у період пізнього середньовіччя? 

2. Яким чином вони сприяли виникненню 
меркантилізму? 

3. Яким є походження терміну «меркантилізм»? 
4. Який період вважають епохою меркантилізму? Чому? 
5. Які основні особливості меркантилізму як економічної 

теорії? 
6. У чому полягають основні постулати меркантилізму? 
7. У чому полягають основні відмінності між раннім і 

пізнім меркантилізмом? 
8. Хто був засновником пізнього меркантилізму? 
9. Хто були основними представниками меркантилізму в 

Англії? 
10. Хто були основними представниками меркантилізму в 

Італії? 
11. Хто були основними представниками меркантилізму у 

Франції? 
12. Чи був меркантилізм характерним для середньовічної 

української економіки? Чому? 
13. У чому полягали особливості мерканилізму в Україні? 
14. У чому полягали основні помилки меркантилістів з 

погляду сучасних теорій? Чому? 
15. Яким було історичне значення меркантилізму? 
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Чи правильне твердження?  /  Тести "правда-
неправда" 

1. Принциповою відмінністю меркантилізму від 
попередніх йому концепцій стало те, що меркантилістсти 
першими звернулися до вивчення економіки як системи 
господарських зв’язків та обміну між різними суб’єктами 
господарювання, на противагу до традиційного для 
середньовіччя арістотелівського тлумачення економіки як 
регламентування побуту окремо взятого самодостатнього 
натурального господарства.  

2. Меркантилісти першими вивели зовнішню торгівлю в 
розряд першочергових пріоритетів державної політики і 
показали її принципове значення для нарощування 
економічної могутності держави.  

3. Особливістю раннього меркантилізму в Італії є чітке і 
безумовне ототожнення багатства з благородними металами, 
а тому навіть зрілі меркантилісти в Італії виступали за суворі 
зовнішньоторговельні обмеження.  

4. Ідею про загальноєвропейську грошову систему, яка 
що була реалізована лише наприкінці ХХ століття в межах 
Європейського валютного союзу, висунули ще меркантилісти 
у XVI ст.  

5. Як приклад практичного застосування концепції 
становлення експортоорієнтованого виробництва і 
розширення торгівлі, Антоніо Серра наводить Венецію, яка, 
не маючи власних ресурсів, увійшла до числа найбагатших 
держав Європи завдяки активній торгівлі та підтримці своєї 
промисловості. 

6. А.Дженовезі обстоював передусім необхідність 
розвитку зовнішньої торгівлі, а вже потім – національної 
промисловості, і більше того – наголошує на 
неприпустимості обмеження будь-яких видів експорту.  

7. Незважаючи на те, що праці офіційних "батьків" 
меркантилізму в Англії з’явились найраніше серед усіх країн 
Європи, загальна кількість праць з цього питання є чи не 
найменшою у Європі.  

8. Навіть у XVII ст. Британське законодавство та 
громадська думка все ще не визнали принципи класичного 
меркантилізму.  
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9. Основною особливістю меркантилізму у Франції була 
його певна "елітарність" та насаджування згори.  

10.  А.Монкретьєн вважав основою економіки розвиток 
сільського господарства  і відповідно підкреслював роль 
землевласників. В якості радника короля Людовіка XIII він 
рекомендував останньому розвивати національні 
землеволодіння і торгівлю, витісняючи з французького ринку 
іноземні сільськогосподарські продукти.  

11. Бажаючи наповнити спорожнілу скарбницю Франції, 
Кольбер збільшив прямі податки  і одночасно скасував ряд 
непрямих, тим самим викликавши незадоволення платників 
податків.  

12. Зокрема, агенти Кольбера шляхом підкупу та 
шпигунства викрали венеціанську технологію виготовлення 
дзеркал і налагодили їх виробництво у Франції. 

13. Кольбер дав поштовх французькій індустрії "високої 
моди" і передбачив її стратегічне значення для економіки 
Франції. Він стверджував, що експорт модного одягу значить 
для Франції стільки ж, скільки для Іспанії перуанське золото.  

14. Одночасно Кольбер розпочинає масштабну боротьбу з 
піратством і скасовує видачу королівських каперських 
свідоцтв, що дозволяли піратам всіх мастей під прапором 
Франції грабувати торговельні кораблі.  

15. Джон Лоу не усвідомив повною мірою небезпеки 
необмеженої та безконтрольної емісії, тому внаслідок його 
діяльності фінансова система Франція у 1720 році пережила 
перший в історії паперових грошей інфляційний шок.  

16.  В Україні на практиці реалізувалась лише частина 
меркантилістських рекомендацій, що стосувалась обкладання 
митом імпорту та обмеження ввозу предметів розкоші.  

17. В Україні було заборонено обмежувати експорт будь-
яких товарів – так, Богдан Хмельницький не міг заборонити 
вивіз коней, необхідних йому для розбудови війська.  

18.  В Україні завжди існувало розвинене купецтво, в 
основному завдяки обмеженню діяльності іноземних купців.  

19. Хмельницький також намагався заборонити в Україні 
транзитну торгівлю (зокрема, один з його універсалів 
фактично  перекрив торговельний шлях, що з’єднував Росію 
та Прибалтику з балканськими країнами).  
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20. Ідеї раннього меркантилізму нетипові для Російської 
імперії через відносну слабкість російського купецтва та 
концентрацію зовнішньої торгівлі в руках іноземних купців і 
їх об’єднань. 

 

Тестові завдання 

1. Назвіть основні особливості 
економіки, а відповідно і 
міжнародних економічних 
відносин, що склалися у 
країнах Європи наприкінці 
Середньовіччя. 

а) загальна криза феодальної 
системи; 

б) збільшення кількості і 
масштабів воєн; 

в) промислова революція; 

г) посилення натурального 
господарства; 

д) Великі Географічні 
відкриття. 

2. Яким чином наприкінці 
Середньовіччя намагались 
збільшити кількість робочої 
сили в Новому світі? 

а) поневолення місцевого 
населення; 

б) вивезення чорношкірих рабів 
з Африки; 

в) масове перевезення селян-
кріпаків з Європи; 

г) заохочення збільшення 
народжуваності серед жителів 
Нового Світу; 

д) застосування економічних 
стимулів імміграції вільного 
від феодальних обов’язків 
населення. 

3. Назвіть принципові 
положення, які були 
спільними для більшості 
представників школи 
меркантилізму. 

а) економіка є найбільш 
ефективною, коли державне 
втручання зведене до 
мінімуму; 

б) багатство – це гроші; 

в) джерело багатства – 
збільшення виробництва; 

г) джерело багатства – 
зовнішня торгівля; 

д) чистий прибуток приносить 
лише сільське господарство. 

4. Які види імпорту, з точки 
зору меркантилістів, не 

а) імпорт предметів розкоші; 

б) імпорт товарів, які не 
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суперечать національним 
інтересам? 

виробляються всередині країни 

в) імпорт дешевої сировини; 

г) імпорт товарів, які 
закордоном можна виробляти 
дешевше, ніж всередині країни; 

д) закупівля іноземних товарів 
з метою їх подальшого пере-
продажу за вищими цінами. 

5. Яке з перелічених 
тверджень притаманне 
концепції монетаризму? 

а) основний показник 
багатства – експортний 
потенціал економіки; 

б) гроші – це засіб обігу; 

в) експорт може бути 
шкідливим для національної 
промисловості у випадку 
експорту сировини; 

г) імпорт – категорично 
неприпустимий і повинен 
обмежуватись усіма 
можливими засобами; 

д) імпорт - переважно 
шкідливий для національної 
економіки, однак припустимий 
у деяких випадках. 

6. Яке з перелічених 
тверджень характерне для 
концепції зрілого 
меркантилізму? 

а) гроші – це засіб 
нагромадження; 

б) експорт - єдина корисна для 
держави форма зовнішньої 
торгівлі; 

в) ключовий 
зовнішньоекономічний 
показник - різниця між 
притоком і відтоком грошей; 

г) імпорт – категорично 
неприпустимий і повинен 
обмежуватись усіма 
можливими засобами; 

д) основний показник 
багатства – запас 
благородних металів. 

7. Які з наступних тверджень 
були характерними для 
школи меркантилізму? 

а) перевага експорту над 
імпорту є показником 
економічного добробуту 
країни; 
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 б) справедливою є та ціна, яка 
дає можливість продавцю 
жити відповідно до його 
становища у суспільстві; 

в) економіка може успішно 
розвиватись лише без 
втручання держави, або у 
крайньому випадку, з 
мінімальним втручанням; 

г) гроші-це абсолютна форма 
багатства; 

д) першопричина виникнення 
бідності – це приватна 
власність. 

8. Які з перелічених країн в 
епоху пізнього середньовіччя 
намагались зберегти 
феодалізм в його чистому 
вигляді? 

а) Нідерланди; 

б) Іспанія; 

в) Англія; 

г) Італія; 

д) Священна Римська імперія. 

9. В яких країнах в період 
пізнього середньовіччя 
дворянство почало втрачати 
своє домінуюче положення? 

а) Нідерланди; 

б) Іспанія; 

в) Англія; 

г) Франція; 

д) Священна Римська імперія. 

10. На території якої країни 
зародився меркантилізм? 

а) Нідерланди; 

б) Іспанія; 

в) Англія; 

г) Італія; 

д) Священна Римська імперія. 

11. Назвіть представників 
меркантилізму в Італії. 

а) П.Скаруффі; 

б) В. Петті; 

в) Ж.-Б. Сей; 

г) А.Серра; 

д) А.Пігу 

12. Автором якого твору був 
один із засновників 
італійського меркантилізму 
банкір Гаспар Скаруффі? 

а) "Стислий виклад деяких 
скарг наших співвітчизників"; 

б) "Роздуми про монету і 
справжнє співвідношення між 
золотом і сріблом"; 

в) "Дослідження про принципи 
політичної економії"; 
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г) "Лекції про комерцію і 
цивільну економіку"; 

д) "Закони суспільного 
господарства". 

13. Хто з відомих 
меркантилістів ще у 16 ст. 
висунув ідею всеєвропейської 
конференції для 
встановлення єдиної 
загальноєвропейської 
грошової системи?  

а) Т.Ман; 

б) Дж. Лоу; 

в) Рішельє; 

г) Г.Скаруффі; 

д) В.Стаффорд. 

14. Хто з італійських 
меркантилістів засуджував не 
лише заборону вивезення 
коштів, але й взагалі виступав 
проти будь-якого державного 
регулювання торгівлі? 

а) Г.Скаруффі; 

б) А.Серра; 

в) Б.Даванцаті; 

г) А.Дженовезі; 

д) В.Петті. 

15. Чим пояснюється відносна 
«легкість» прийняття 
меркантилізму та 
капіталістичних відносин в 
Англії? 

а) децентралізацією 
королівської влади; 

б) сильною феодальною 
роздробленістю; 

в) позитивним прикладом 
інших країн; 

г) слабкістю англійського 
феодалізму; 

д) розвитком контрабанди. 

16. Хто є автором трактату 
«Стислий виклад деяких 
скарг наших 
співвітчизників»? 

а) Т.Ман; 

б) Дж. Лоу; 

в) Рішельє; 

г) Г.Скаруффі; 

д) В.Стаффорд. 

17. Яке явище В.Стаффорд 
визначив головною 
проблемою тогочасної 
економіки Англії? 

а) "псування монети"; 

б) збільшення кількості 
безробітних; 

в) виснаження ресурсів; 

г) відбирання земель у селян; 

д) поширення контрабанди. 

18. Автором яких творів був 
Томас Ман? 

а) "Стислий трактат про 
причини, які можуть привести 
до достатку золота і срібла у 
країнах, що не мають 
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копалень"; 

б) "Роздуми про торгівлю 
Англії з Ост-Індією"; 

в) "Стислий виклад деяких 
скарг наших співвітчизників"; 

г) "Скарб Англії у зовнішній 
торгівлі, або Баланс зовнішньої 
торгівлі"; 

д) "Вигода та благополуччя 
Англії, що полягає у збільшенні 
запасів та розширенні торгівлі 
цього Королівства". 

19. Які з перелічених 
тверджень характерні для 
поглядів Т. Манна? 
 

а) задачу накопичення 
грошових багатств слід 
вирішувати в основному 
адміністративними заходами, 
шляхом державної заборони на 
вивіз монет; 

б) торгівля – ремесло 
небезпечне в плані спокуси, 
тому людина повинна бути 
впевнена, що займається нею 
для загальної користі, і що 
отриманий прибуток не 
перевищує справедливої 
оплати його праці; 

в) заборона на вивіз грошей 
гальмує попит на англійські 
товари за кордоном; 

г) слід обробляти землю під 
такі культури, які допомогли б 
позбутись від імпорту деяких 
товарів (льон, тютюн), а 
також відмовитись від 
надмірного споживання 
іноземних предметів розкоші; 

д) виключно мінова торгівля є 
сприятливою для економіки, 
оскільки вона не порушує 
провідної ролі споживчої 
корисності. 

20. Назвіть англійського 
вченого, який був 

а) С.Фортрей; 

б) Ж.-Б. Кольбер; 
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представником 
меркантилізму. 
 

в) А. Монкретьєн; 

г) Ж-Б.Сей; 

д) Дж. С. Мілль. 

21. За правління якого короля 
у Франції розпочався справді 
широкомасштабний розвиток 
меркантилізму? 

а) Карл V Мудрий; 

б) Генріх ІV Наваррський; 

в) Луї-Філіпп І; 

г) Людовік Х Сварливий; 

д) Пипін ІІІ Короткий. 

22. Хто впровадив в обіг 
термін "політична економія"? 

а) А.Монкретьєн; 

б) Т.Ман; 

в) Ж-Б.Сей; 

г) Ж.-Б. Кольбер; 

д) Рішельє. 

23. Хто став наступником 
кардинала Рішельє у 
меркантилістській політиці? 

а) Ж.-Б. Кольбер; 

б) А.Монкретьєн; 

в) Ж-Б.Сей; 

г) Дж.Лоу; 

д) Дж.Мазаріні. 

24. Хто за наказом короля 
Людовіка XV заснував 
"Banque Generale" - перший 
французький банк, який у 
1719 році стає національним 
банком Франції? 

а) Ж.-Б. Кольбер; 

б) А.Монкретьєн; 

в) Ж-Б.Сей; 

г) Дж.Лоу; 

д) Дж.Мазаріні. 

25. Назвіть відомого вченого 
українського походження, 
який був одним з 
найвидатніших теоретиків 
меркантилізму в Російській 
імперії? 

а) П.Орлик; 

б) І.Вишенський; 

в) Ф.Прокопович; 

г) П.Беринда; 

д) П.Могила. 
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Лекція 6 

РОЗВИТОК БРИТАНСЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІМПЕРІЇ 
ТА СТАНОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКОГО КАПІТАЛІЗМУ. 
ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ АДАМА СМІТА ТА 

ДЕВІДА РІКАРДО 

 
План лекції 

1. Становлення британської колоніальної імперії. 
2. Теорія міжнародної торгівлі Адама Сміта. 
3. Промисловий та аграрний перевороти у Велико-

британії. 
4. Теорія міжнародної торгівлі Девіда Рікардо. 

 

План практичного заняття 

1. Становлення британської колоніальної імперії: 
а) причини початку формування колоніальної 
британської колоніальної системи;  
б) економічна привабливість та перешкоди на шляху 
колонізації Індії;  
в) колоніальні володіння Англії в Північній Америці; 
г) економічні наслідків формування британської 
колоніальної імперії. 

2. Теорія міжнародної торгівлі Адама Сміта: 
а) передумови розвитку міжнародної торгівлі Адама 
Сміта 
б) основні тези економічного вчення Адама Сміта;  
в) політика "laisses faire" - невтручання держави в 
економіку та свободи конкуренції;  
г) теорії абсолютних переваг. 

3. Промисловий та аграрний перевороти в Англії:  
а) передумови для здійснення промислового перевороту 
в Англії;  
б) роль розвитку науки у здійсненні промислового 
перевороту;  
в) напрями здійснення промислового перевороту;  
г) економічні наслідки промислового перевороту;  
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д) розвиток земельних відносин та аграрний переворот в 
Англії. 

4. Теорія міжнародної торгівлі Девіда Рікардо: 
а) економічні передумови формування теорії 
міжнародної торгівлі Девіда Рікардо; 
б) теорія порівняльних переваг Девіда Рікардо. 
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1. Становлення британської колоніальної імперії 

Британську колоніальну імперію справедливо можна 
вважати однією з найбільших у світі за всю історію людства. 
Її формування розпочалося наприкінці XVI – на початку XVII 
століть, коли Англія заволоділа першими територіями за 
океанами. Зростанню економічної могутності Англії сприяло 
переміщення у XVI столітті світових торговельних шляхів зі 
Середземного моря до Атлантичного океану, потреба країн 
континентальної Європи в овечій вовні – основній статті 
англійського експорту – та масова еміграція до Англії 
ремісників внаслідок релігійних переслідувань у Франції, 
Німеччині та репресій у Голландії.  

Однак найважливішою подією, яка поклала початок 
формуванню британської колоніальної імперії, була поразка 
Великої Армади Іспанії у 1588 році. Адже на той час 
найбільші колоніальні володіння та важливі морські шляхи 
були під контролем Іспанії та Португалії, які претендували на 
монополію торгівлі з колоніями. Тому ослаблення могутності 
цих держав, а потім і витіснення у середині XVII століття 
Голландії з ринків Сходу призвело до зростання значення 
Англії, яка швидко розвивала нові капіталістичні форми 
господарства. 

На початку XVIII століття англійська буржуазія 
розпочала нову колоніальну політику, першим етапом якої 
стало закріплення Англії на Британських островах. У 1707 
році Англія примусила парламент Шотландії прийняти унію, 
що по суті означало припинення функціонування останньої 
як держави, хоча окремі елементи автономії й зберігалися. 
Відтак Англія офіційно прийняла назву Великобританія. 
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Першою англійською колонією стала Ірландія, яка хоча й 
зберегла свій парламент, але його членами католикам (а це 
більшість населення Ірландії) стати було майже неможливо. 

Привабливими для Англії стали величезні багаства Індії. 
У 1600 році з метою проникнення та закріплення в Індії була 
створена англійська Ост-Індська компанія, яка охоплювала 
торговельні, військові, дипломатичні та політичні операції і 
діяльність якої приносила Англії величезні прибутки. 
Проникаючи на територію Індії, англійці створювали 
торговельні факторії – постійні бази і склади, направляли 
сюди своїх постійних торговельних агентів. Але на початку 
XVIII століття Англія вирішила розширити свої володіння в 
Індії, захопивши її території. Основною перешкодою на 
шляху колонізації Індії була французька Ост-Індська 
компанія, суперництво з якою ознаменувалось Семирічною 
війною та завершилось перемогою Англії і укладенням у 1763 
році Паризького мирного договору, який закріпив її 
результати.  

До володінь Англії відійшов у 1761 році Пондішер – 
головна французька територія в Індії, а у 1763 році за 
умовами Паризького мирного договору припинялося 
подвійне володіння Бенгалією. Були ліквідовані бенгальські 
органи адміністративного управління і вся влада офіційно 
зосередилася у руках англійської Ост-Індської компанії, 
французам залишалися лише декілька торговельних пунктів, 
які було заборонено навіть зміцнювати. У 1799 році Майсур з 
незалежної феодальної країни став васальним князівством, а 
у 1801 році Ост-Індська компанія окупувала половину 
князівства Ауд. 

Вторгнення та володіння Англії супроводжувалися 
насильницьким пограбуванням індійських колоній. 
Керуючись принципами політики меркантилізму, Ост-
Індська компанія прагнула вивезти з них якнайбільше 
коштовностей, дорогоцінних товарів, творів мистецтва. 
Компанія привласнила собі виключне право на торгівлю 
бавовняними тканинами, шовком, опіумом, цукром, індиго, 
селітрою. При цьому вивіз товарів сильно перевищував їхній 
ввіз. Внутрішня торгівля поступово переходила в руки 
англійців. У 1770 році виникло перше приватне торговельно-
посередницьке агентство Англії, яке замінило баньянів - 
індійських торговельних агентів на службі в англійців. Воно 
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займалося експортно-імпортними операціями, перевезенням 
у метрополію награбованих багатств. 

Основним джерелом доходів Ост-Індської компанії стали 
податки. Податкові чиновники, не маючи над собою 
контролю і будучи наділеними судовою і міліцейською 
владою, встановлювали надзвичайно високі податки і збори. 
У 1757-1766 роках лише хабарів було отримано на суму понад 
6 млн. фунтів стерлінгів.  

Загальну оцінку англійській колоніальній політиці та її 
результатам надзвичайно правдиво дає історик Р.Наороджі: 
"Це безжалісне з’їдання індійського багатства і подальше 
безжалісне викачування його в Англію, це безжалісне 
перекручення економічних законів шляхом жахливого 
кровопролиття, якому піддана вся Індія, знищує її. Те, що 
англійці відбирають щорічно в індійців – у вигляді ренти, 
дивідендів від зовсім не потрібних для індійців залізниць, 
пенсії військовим і цивільним чиновникам – усе це вони 
беруть без будь-якого еквіваленту. Вартість товарів, які 
індійці повинні задарма щорічно відправляти в Англію, не 
рахуючи вартості тих товарів, які англійці щорічно 
присвоюють собі в самій Індії, перевищує загальну суму 
прибутку працівників сільського господарства та робітників 
промисловості. Це справжнє кровопролиття. " 

Наприкінці XVIII – початку XIX століття в Англії 
великими темпами розвивалося промислове виробництво, 
створювалися нові фабрики й заводи. Індійські колонії 
почали розглядатися як величезний ринок збуту англійських 
товарів.  

Починаючи з другої половини XIX століття колоніальні 
володіння починають виступати в ролі об’єктів вивозу. Так 
вивіз індійської бавовни набув небачених розмірів, крім того 
вивозилися чай, кава, індиго, цукор, шовк-сирець, джут, 
вовна, опіум, прянощі, рис, олія, насіння. 

Важливою подією в історії колонізації Індії стало 
будівництво залізниць, оскільки Англія небезпідставно 
вважала, що це здешевить доставку бавовни та іншої 
сировини. Крім того, виникла необхідність швидкого 
пересування колоніальної армії. У 1849 році була прокладена 
перша залізнична лінія біля Калькутти. У 1850 році довжина 
залізничних ліній зросла більш, ніж у 11,6 рази. Залізничне 
будівництво надзвичайно розширило колоніальну 
експлуатацію Індії, однак тут існував великий розрив між 
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процесом так званого первісного нагромадження капіталу і 
зародженням власне капіталістичного укладу. 

Жорстокий колоніальний режим, напівфеодальні форми 
виробництва, податкова експлуатація, лихварництво, 
напівголодне існування місцевого населення призвели до 
селянських повстань. Побоюючись селянської революції, 
колоніальна влада у 1852 році видала закон, за яким 
оброблення землі перестало бути державною повинністю. 
Був знижений земельний податок. У 1857-1859 роках в Індії 
відбулося велике народне повстання, яке очолювали сипаї. 
Вони захопили Делі і створили незалежний уряд. Англійцям 
заледве вдалося придушити повстання. 

Ще одним напрямком англійських колоніальних зусиль 
була Північна Америка. Хоча і в Америці поштовхом до 
появи колоній була торгівля, але головним мотивом був 
пошук прибутку. 

У 1583 році англійці захопили першу колонію – острів 
Ньюфаундленд. Перше англійське поселення в Америці було 
створене у 1585 році на території теперішньої Північної 
Кароліни. Тут сподівались знайти не тільки золото, це була 
вигідна перспектива торгівлі з близькими іспанськими 
володіннями. Більшість колоністів – збіднілі дворяни, купці, 
шукачі легкого збагачення, зайнялися замість обробітку 
землі пошуками золота. Жадібність і агресивність поведінки 
колоністів викликали вороже ставлення до них індіанських 
племен. Колоністи вважали себе англійцями з усіма правами 
і привілеями. Ці права прямо підтримувалися в локальному 
масштабі виборними колоніальними зборами.  

У 1607 році була зроблена друга спроба англійського 
поселення – колонія Вірджинія. Пізніше виникли колонії 
Південна та Північна Кароліна, Джорджія. Вони були 
засновані переважно торговельними компаніями та 
англійським урядом, який щедро роздавав землі своїм 
аристократам. Великі землевласники використовували як 
робочу силу на своіх плантаціях рабів, завезених з Африки. 
Кількість рабів на цих територіях складала до 60% населення. 
Таким чином, основним методом господарювання на Півдні 
стало плантаційне рабство. Раби були потрібні для робіт на 
полях, де вирощували тютюн – основну сільськогосподарську 
культуру місцевого господарства, яку потім вивозили до 
Англії. Землевласники хоча й були багатими, але залежали 
від землі, оскільки у них були різного роду зобов’язання 
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перед торговельними домами, які займалися виключно 
купівлею-продажем товарів (наприклад, Шотландський, 
Англійський тощо). Землевласниками ставали англійські 
вельможі, які поповнювали ряди “нової аристократії”, та 
зрідка жителі колоній. 

У північних колоніях, куди приїжджали в основному 
люди, гнані з батьківщини за свої релігійні переконання – 
Массачусетсі, Коннектикуті, Род-Айленді, Нью-Гемпширі – 
клімат для землеробства був менш сприятливим, ніж на 
Півдні, і земля належала дрібним господарям – фермерам. 
Фермери обробляли її самі, а на сезонні роботи наймали 
робітників. Рабська праця у цих колоніях не застосовувалась. 
Великий прибуток мешканцям приносила торгівля хутром та 
рибою. Саме тут почали виникати перші в Америці 
мануфактури. 

У центральних колоніях – Пенсільванії, Нью-Амстердамі 
(Нью-Йорку), Нью-Джерсі, Делавері, Меріленді – поселення 
були засновані переселенцями не тільки з Англії, а й зі 
Швеції та Голландії. Землеробство тут було поширене 
більше, ніж у північних колоніях, однак раби складали не 
більше 10% населення.  

Англійські колонії були комерційними з розвиненою 
інфраструктурою у сфері мореплавства. Основними галузями 
промисловості були: деревозаготівельна, суднобудівельна, 
лікеро-горілчана (яка була спрямована в основному на 
дистиляцію рому), рибальство. Також важливо відзначити 
торгівлю із французькими Західними Індійськими 
островами, які взамін на товари із англійських колоній 
(деревину, продукти харчування) пропонували свої (спеції, 
ліки, тканини). Проте центральні колонії, які 
спеціалізувалися на виробництві хутра, почали страждати від 
французької експансії на свої території, оскільки вони 
конкурували з виробниками хутра канадських французьких 
поселень.  

У 1715 році у штаті Меріленд був започаткований 
розвиток важкої промисловості. Відтак англійські виробники 
важкої промисловості почали вимагати відповідних заходів 
уряду щодо захисту їхнього колоніального ринку. 

Кількість переселенців у колоніях швидко збільшувалася 
за рахунок емігрантів з континентальної Європи. До 
середини XVIII століття населення англійських колоній в 
Америці становило біля 2 млн. осіб. Спочатку відносини між 
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колоністами та місцевим індіанським населенням, яке на 
території колоній досягало 200 тисяч осіб, були мирними. 
Однак невдовзі колоністи почали виганяти індіанців з їхніх 
земель, витісняючи їх вглиб континенту. Колоністи 
нацьковували одні індіанські племена на інші, вирізували 
цілі племена, за безцінь скуповували цінне хутро та інші 
товари. Індіанці, які були озброєні примітивною зброєю – 
луками, списами, не могли протистояти вогнепальній зброї 
європейців. Поступово індіанці були витіснені на захід 
континенту на так звані індіанські території. 

Першу кризу британська імперія відчула, втративши 13 
своїх колоній внаслідок війни англійських поселень в 
Північній Америці за незалежність у 1775–1783 роках, яка 
виникла через незгоди з різними заборонами та створення 
перепон на шляху розвитку зі сторони Англії. Та після 
визнання незалежності Сполучених Штатів Америки десятки 
тисяч колоністів у 1783 році переселились на територію 
Канади, заснувавши торговельні факторії в районі озера 
Онтаріо та в інших місцях. 

Крім володінь на материку до кінця XVII століття 
англійцям належали також деякі острови, в тому числі 
Ньюфаундленд – важливий центр рибної торгівлі. 

Серед економічних наслідків формування британської 
колоніальної імперії можна виділити як позитивні, так і 
негативні. 

По-перше, відбулося значне нагромадження капіталу в 
руках небагатьох людей, які експортували його в колонії. 
Вивіз капіталу обумовлювався низькими витратами 
виробництва в колоніях, дешевизною сировини та робочої 
сили.  

По-друге, змінювалися і методи торговельної 
експлуатації. Капіталовкладення в економіку колоніальних 
країн спрямовувалися в основному у виробництва експортної 
сировини. У результаті підсилювався монокультурний 
характер сільського господарства колоній. Так, у 1904 році 
понад 25% оброблюваної землі в Єгипті було відведено під 
вирощування бавовни. Економіка колоній усе менше могла 
сама себе забезпечувати. 

По-третє, колоніальна експансія Англії сприяла 
розширенню ринків збуту для її промислових товарів. А 
великі та затяжні війни XVIII століття, які регулярно вели 
війська, не тільки породжували безперервний попит на 
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британські товари, а й викликали попит на спеціальні 
стандартизовані товари. 

По-четверте, зростала іноземна конкуренція. Зокрема, у 
цей період Англія відчула певні труднощі зі збутом металу, 
бавовняних тканин на світовому ринку. А щоб перемогти 
конкурентів, потрібно було налагодити фабричне 
виробництво та випуск дешевої та якісної, а отже, більш 
конкурентоспроможної продукції.  

Пошуки шляхів розв’язання проблеми масового 
виробництва товарів сприяли зростанню технічних винаходів 
наприкінці XVIII століття, а нагромадження капіталу досягло 
рівня, за яким стало можливим впровадження цих винаходів 
і перехід до масового виробництва. 

До особливо суттєвих негативних економічних наслідків 
колонізації слід віднести грабіж національних багатств 
завойованих територій, нещадну експлуатацію місцевого 
населення і бідних колоністів. Торговельні компанії на 
захоплених територіях продавали за високими цінами товари 
масового попиту . які не знаходили збуту і метрополії. 3 
колоніальних країн вивозилися коштовності, золото і срібло. 
Під натиском товарів з метрополії занепадало традиційне 
східне ремесло, руйнувалися традиційні форми побуту, 
системи цінностей. Але разом з тим східні цивілізації усе 
більше втягувалися в нову систему світогосподарських 
зв’язків і підпадали під вплив західної цивілізації, поступово 
засвоюючи західні ідеї. 

 

2. Теорія міжнародної торгівлі Адама Сміта 

Ідеї меркантилістів панували в економіці півтора 
століття, і до початку ХVIII століття торгівля між країнами 
мала більше обмежень, регламентацій і заборон, ніж вона 
могла витримати як фактор економічного розвитку країни. 

Особливо активно навчилася захищати свої ринки 
Англія. Починаючи ще з ХІІІ століття вона запровадила 
цілий пакет законів, які обмежували тип та походження 
тканин, одяг з яких можна було носити. Хоча деякі з цих 
законів переслідували соціальні цілі (розпізнання, до якої 
верстви суспільства належить людина, за її одягом), причина 
появи більшості з них була суто економічною.  
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У першій половині XVIII століття теорія меркантилізму і 
політика зовнішньої торгівлі, що грунтувалась на ній, були 
піддані серйозній критиці. 

На перший план вийшла теза особистої свободи, 
індивідуального самовиявлення, економічної самобутності. 
Якраз на такому грунті і виросла концепція вільної торгівлі, 
тобто концепція вільного підприємництва і обміну між 
окремими людьми і державами. 

У 1758 році французький економіст Ж.К. Гурне на 
асамблеї школи фізіократів виголосив: "laissez faire, laissez 
passer" – "дозволяйте робити (що хочуть), дозволяйте йти 
(куди хочуть)". Це було пристрасне вимагання свободи 
економічних дій, усунення перепон зі шляху конкурентного 
ринкового господарства. Це було породжено необмеженою 
вірою в могутність та ефективність "невидимої руки ринку", 
всебічне обгрунтування якої дав два десятиліття потому Адам 
Сміт (1723-1790) – родоначальник класичної школи 
політичної економії. 

А. Сміт народився в Шотландії поблизу Единбурга в сім’ї 
чиновника митниці. Закінчив університет Глазго, пізніше 
навчався в Оксфорді. З 1751 року – професор університету 
Глазго, підтримував дружні відносини з багатьма 
економістами, зокрема з Д. Юмом. У 1764 році А.Сміт 
покинув викладацьку практику в університеті і поїхав у 
подорож по Європі. Ця поїздка відобразилась на основній 
його праці "Дослідження про природу та причини багатства 
націй", яка вийшла книгою у 1776 році. У цьому творі 
читаємо: "Кожна людина так довго, як довго вона не порушує 
закони справедливості, може цілком вільно переслідувати 
власні інтереси своїм способом, приводячи разом свою працю 
і капітал до конкуренції із іншими людьми, з групами 
людей". 

В основі економічного вчення А. Сміта лежить теза про 
те, що багатство нації полягає в її здатності виробляти кінцеві 
товари та послуги, а не у володінні дорогоцінними металами 
(як це розуміли меркантилісти). Тому суспільство має 
зосередити свої зусилля не на накопиченні цінностей у 
вигляді золота, срібла та діамантів, а на розширенні 
виробництва. 

Економіка країни може знаходитися в стані росту, 
падіння або бути незмінною, яке А.Сміт інколи називав 
станом застою. Ці три стани характеризують не абсолютний 
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рівень багатства нації, а лише його зміну за роками. Навіть 
дуже багата країна може знаходитись в стані застою (в часи 
Сміта це був Китай). І навпаки в стані росту може 
знаходитись і досить бідна країна. На той час британські 
колонії в Америці були бідніші від метрополії, але там були 
вищі норми заробітної плати і прибутку. Тобто багатство цих 
колоній зростало швидше, ніж багатство самої Англії. 
Багатство нації розуміється Смітом в русі, динаміці. Можна 
сказати, що багатство нації – це зростання її багатства.  

Засуджуючи вчення меркантилістів, А.Сміт висуває 
аргумент про те, що сутністю і природою багатства є 
виключно праця: "…праця є єдиним загальним, рівно як і 
єдиним точним мірилом вартості, або єдиною мірою, за 
допомогою якої ми можемо порівнювати між собою вартість 
різних товарів за всіх часів і в усіх місцях". Звертаючись в 
історичній ретроспективі до первісного суспільства, А.Сміт 
пише: "...співвідношення між кількістю праці, необхідною 
для придбання різних предметів, було, напевне, єдиною 
підставою для обміну". Вчений наводить класичний приклад 
про обмін одного бобра на двох оленів, роблячи висновок: "... 
продукт, який зазвичай виготовляють упродовж двох днів 
або двох годин праці, матиме вдвічі більшу вартість, аніж 
продукт, що його, як правило, виготовляють упродовж 
одного дня або однієї години праці". 

А. Сміт вперше розділяє працю на продуктивну і 
непродуктивну: "Один вид праці збільшує вартість предмета, 
до якого він застосовується, інший вид праці не чинить такої 
дії. Перший, оскільки він виробляє певну вартість, можна 
назвати продуктивною працею, другий – непродуктивною". І 
хоча концепція продуктивної і непродуктивної праці А. Сміта 
виявилась помилковою, проте вона послужила розвитку 
економічної думки щодо джерел створення національного 
багатства. 

Збільшення кількості предметів споживання на душу 
населення визначається ростом кількості застосованої 
продуктивної праці і ростом продуктивності цієї праці. 
Останнє залежить від росту накопичення капіталу і від 
найбільш ефективного його застосування. А. Сміт фактично 
відкрив явище технічного прогресу. Таких слів в ту пору не 
знали, але справа саме в цьому. 

В книзі А. Сміта часто зустрічається слово improvements 
(дослівно – вдосконалення), тобто те, що в наш час 
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називають також іноземним словом інновація. Він пише про 
можливості вводити такі вдосконалення, про умови, які для 
цього потрібні і до чого це призводить. На його думку, 
найбільш сприятливою умовою для виникнення та 
застосування інновацій є режим природньої свободи, що й 
веде до зростання продуктивності праці. 

А.Сміт був переконаний у тому, що держава не мусить 
брати на себе функцію жорсткого контролю за економікою, і 
неодноразово підкреслював необхідність проведення 
політики laisses faire.  

Laisses faire – політика невтручання держави в економіку 
та свободи конкуренції, в основі якої лежить ідея про 
здатність ринку до саморегулювання. Її суть полягає в тому, 
що індивіду треба дозволити самостійно обирати вид та 
масштаби економічної діяльності в межах певних законів та 
правил, поважаючи існуючу систему майнових прав. Завдяки 
цій політиці ресурси кожної країни перетечуть у рентабельні 
галузі, тому що країна не зможе конкурувати на світовому 
ринку в нерентабельних галузях. Доктрина laisses faire 
досягла кульмінації у XIX столітті. Держава повинна 
втручатись в економічні справи настільки мало, наскільки 
можливо, і залишати на ринки економічні рішення. Держава, 
за А. Смітом, також породжена природнім ходом речей. 
Люди, живучи спільно, розуміють необхідність мати спільну 
владу, щоб вона оберігала в суспільстві мир, порядок, 
справедливість, майно громадян, їх свободу в досягненні 
цілей. "Laissez faire" був фундаментом філософії А. Сміта й 
залишається досьогодні базою світогляду консервативних 
економістів. Однак відданість "невидимій руці" не зробила 
А.Сміта звичайним консерватором. Він ставився до 
державного втручання в економіку хоча й обережно, але без 
упередженості. 

Не відкидаючи повністю участі держави в економічному 
житті і контролю з її боку, А.Сміт відводив їй роль "нічного 
сторожа", а не регламентатора і регулятора економічних 
процесів. В режимі природньої свободи за державою 
зберігаються дуже важливі функції. Вона повинна 
забезпечувати для суспільства такі послуги, які неможливі 
або невигідні для приватних осіб (комунальні служби, 
здійснення певних громадських робіт, забезпечення 
національної оборони). Але держава не повинна брати на 
себе основні функції регулювання ринку, втручатися в 
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економічні процеси, заважати вільній конкуренції. "Великі 
народи, - пише А.Сміт, - ніколи не бідніють із-за недбальства, 
марних витрат приватних осіб, але вони нерідко бідніють 
внаслідок таких дій державної влади". 

Між іншим, навіть після того, як ідеї вільної торгівлі 
отримали гору, перетворення держави в “нічного сторожа” 
ринкового господарства практично не відбулося. Держава 
виявилась змушеною втручатися в економічні та соціальні 
відносини у своїй країні, не говорячи вже про боротьбу за її 
місце на світовому ринку. Втручання держави посилювалось 
під час криз та депресій і зменшувалось, коли їх змінювала 
більш сприятлива ситуація. 

Напротязі всього наступного розвитку практично в усіх 
країнах йшла безперестанна боротьба між фритрейдерами та 
протекціоністами, за якою стояло різне розуміння 
економічної ролі держави. При цьому в усіх випадках мова 
йшла не про категоричне, принципове забезпечення 
необхідності участі держави в економіці, а про її межі та 
сфери, об’єкти та суб’єкти, форми та методи, про її соціальну 
ціну, ангажованість та спрямованість. 

Каталізатор соціально-економічного розвитку суспільства 
А.Сміт вбачав в індивідуальній вигоді, а конкуренцію 
розглядав як автоматичний регулятор економічних процесів. 
Саме індивідуальна вигода спонукає конкретну людину до 
спеціалізації обміну товарами і послугами, виробництво яких 
базується на індивідуальних здібностях і можливостях. 
Передумовою цого є поділ праці, який зумовлює зростання 
продуктивності праці: "Поділ праці у будь-якому ремеслі, хоч 
би в яких розмірах його було запроваджено, веде до 
відповідного збільшення продуктивності праці". 

Положення щодо спеціалізації та обміну в межах окремої 
держави А. Сміт застосував і до міжнародної торгівлі. Він 
стверджував, що умовою міжнародної торгівлі є відмінність в 
цінах, розмірах абсолютних переваг торговельних партнерів 
на виробництво товарів, якими вони обмінюються. 
Виступаючи проти штучного обмеження торгівлі А. Сміт 
заявляв: "Якщо вина Франції кращі і дешевші від 
португальських вин або якщо її сукно краще від сукна 
Німеччини, то для Англії вигідніше купувати потрібне їй 
вино й іноземне сукно у Франції, а не в Португалії чи 
Німеччині".  
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Відповідно до теорії А.Сміта, яка отримала назву теорії 
абсолютних переваг, міжнародна торгівля визначалася як 
вигідна лише у випадку такого товарообміну між країнами, 
коли країни торгують товарами, які у кожній з них 
виробляються з меншими витратами (у виробництві яких 
вони мають абсолютну перевагу), ніж у країні-торговельному 
партнері. 

Теорія абсолютних переваг базується на низці 
припущень. 

1) єдиним фактором виробництва є праця; зайнятість 
населення повна, тобто усі наявні трудові ресурси 
використовуються у виробництві товарів;  

2) світове господарство складається лише з двох країн, 
тому в міжнародній торгівлі беруть участь тільки дві країни, 
які торгують одна з одною лише двома товарами; 

3) витрати виробництва постійні, а їх зниження збільшує 
попит на товар. А. Сміт пропонує поняття природної ціни, 
яка “...немовби являє собою центральну ціну, до якої 
постійно тяжіють ціни всіх товарів”. Ціна одного товару 
виражається у кількості праці, затраченої на виробництво 
іншої; 

4) зовнішня торгівля вільна від обмежень і державного 
втручання;  

5) для визначення того, на виробництві якої продукції 
слід спеціалізуватись державі, потрібно враховувати як 
природні, так і набуті переваги країни. Природні переваги 
країна може мати завдяки своїм кліматичним особливостям 
або володінню деякими природними ресурсами. Набуті 
переваги країна може мати внаслідок розвитку технології 
виробництва та високої кваліфікації робочої сили.  

Проілюструвати положення теорії абсолютних переваг 
можна, використовуючи приклад, який наводив у своїй праці 
А. Сміт. 

В Англії час, який затрачається на випуск 1 ярда сукна 
становить 1год., тоді як в Португалії це займає 2 год. У той же 
час в Португалії на виробництво 1 галона вина затрачають 3 
год., а в Англії на таке ж виробництво потрібно затратити 4 
год. (табл. 3). 

Виходячи з трудової теорії вартості, можна зробити 
висновок, що в Англії 1 галон вина обмінюватиметься на 4 
ярди сукна, тоді як в Португалії обміняти 1 галон вина можна 
лише на 1,5 ярди сукна. Тож Англія має абсолютну перевагу у 
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виробництві сукна, а Португалія – абсолютну перевагу у 
виробництві вина.  

Таблиця 3 –Приклад абсолютної переваги у 
зовнішній торгівлі (за А.Смітом) 

Країна/товар Сукно Вино 

Англія 1 год./ярд 4 год./галон 

Португалія 2 год./ярд 3 год./галон 

 
А. Сміт стверджував, що торгівля, яка без будь-яких обме-

жень, втручання держави нормально природньо ведеться між 
двома країнами, завжди вигідна, хоча й неоднаково їм обом. 
"Головне правило кожного розумного голови сім’ї полягає в 
тому, щоб не намагатися виготовляти вдома такі предмети, 
виготовлення яких обійдеться дорожче, ніж при купівлі їх на 
стороні. Кравець не намагається сам шити собі чоботи, а 
купує їх у шевця. Швець не намагається сам шити собі одяг, а 
користується послугами кравця". 

Це ж правило, на думку А. Сміта, повинно розпов-
сюджуватися і на всю країну: "Якщо якась чужа країна може 
постачати нам будь-який товар за більш дешевою ціною, ніж 
ми самі в змозі виготовляти його, набагато краще купувати 
його в неї на деяку частину продукту нашої власної 
промислової праці, застосованої в тій сфері, в якій ми маємо 
деякі переваги".  

Повертаючись до ілюстративного прикладу, припустимо, 
що при обміні має місце співвідношення 1 галон вина на 3 
ярди сукна. Для Англії це означає, що вона отримує за 3 ярди 
сукна 1 галон вина, тоді як на внутрішньому ринку 1 галон 
вина коштує 4 ярди сукна. Отже, виграш Англії – 1 ярд сукна 
на 1 галоні вина. Відповідно Португалія може отримати за 1 
галон вина 3 ярди сукна, тоді як на внутрішньому ринку вона 
б отримала тільки 1,5 ярди сукна. Отже, Португалія здобуде 
виграш 1,5 ярди сукна на 1 галоні вина. Таким чином, 
очевидним є висновок про взаємну вигоду у торгівлі, 
причому для обох партнерів. 

А. Сміт наочно доводить, що, на відміну від тверджень 
меркантилістів, міжнародна торгівля не є грою з нульовою 
сумою, а є грою з позитивною сумою, тобто кожна країна, що 
бере участь в торгівлі, отримує виграш від неї. 
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За А. Смітом, абсолютні переваги у виробництві товару 
дають можливість країні спеціалізуватися на його виготов-
лені й бути експортером цього товару на міжнародному 
ринку, а їх відсутність (що рівнозначно їх наявності у 
торговельного партнера) перетворює її на країну-імпортера. 
Принципово важливий висновок теорії абсолютних переваг, 
що має значення для формування зовнішнього сектора 
економіки, міститься у твердженні, що від міжнародної 
торгівлі, яка без усіляких штучних впливів та обмежень 
природньо, нормально ведеться між двома країнами, виграє 
кожна нація, хоча й неоднаково. За А.Смітом, міжнародна 
торгівля не є грою з нульовою сумою, це гра з позитивною 
сумою. Підстава – унікальність якості, кількості й структури 
факторів виробництва, які формують абсолютні переваги 
країни у виготовленні окремих конкретних товарів. 

Ідеї і теорія А. Сміта були вагомим аргументом для 
розвитку міжнародної торгівлі та ліквідації бар’єрів на її 
шляху. 

 

3. Промисловий та аграрний перевороти у 
Великобританії 

Наприкінці XVIII – початку XIX століття у господдар-
ському житті країн Західної Європи, зокрема Великобританії, 
Нідерландів, Франції почали відбуватися якісні зміни. 
Зростали темпи промислового розвитку, відбувся перехід від 
ремісничо-мануфактурного, ручного виробництва до вели-
кого фабрично-заводського. У виробництво впроваджувалися 
робочі машини і механізми, парові двигуни, досягнення 
науки і техніки зайняли провідне становище. У самостійну 
галузь виокремилося машинобудування. Усі ці процеси 
отримали назву промислового перевороту, на шлях якого 
першою стала Великобританія.  

Можна виділити низку причин, які пояснюють, чому 
саме у Великобританії склалися необхідні передумови для 
здійснення промислового перевороту. 

По-перше, у середині XVII століття тут відбулася 
буржуазно-демократична революція, яка відкрила нові 
перспективи для розвитку підприємництва та індустріалізації 
промисловості. 
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По-друге, розвиток комерційного фермерського сільсь-
кого господарства сприяв надлишку дешевої робочої сили, 
яка знаходила робочі місця на фабриках і заводах. 

По-третє, за рахунок колоніальної експансії у Велико-
британії відбулося нагромадження капіталу. Швидкому 
накопиченню капіталу сприяв грабіж колоній, піратство, 
работоргівля. Величезні прибутки, які забезпечувалися 
монополією у світовій торгівлі, вкладалися в англійську 
промисловість. Іншими джерелами накопичення капіталів 
були використання державних боргів та високих відсотків за 
ними, здійснення Великобританією політики протекціонізму, 
встановлення високих митних тарифів, які захищали від 
іноземної конкуренції власного виробника. Оскільки вільні 
капітали перебували в руках невеликої групи людей, то це 
давало їм можливість створювати великі централізовані 
мануфактури, розширювати і вдосконалювати виробництво, 
щоб забезпечити собі якнайбільші прибутки. Розвитку 
мануфактур сприяло створення машин, а наявність вільних 
капіталів забезпечувала їм швидке поширення і практичне 
застосування винаходів.  

По-четверте, створення великого зовнішнього ринку 
збуту, постійний попит на товари англійського виробництва 
вимагали вдосконалення і розвитку фабрик і заводів. 

І нарешті, велику роль відіграли і вигідне географічне 
розташування та природно-географічні умови країни – вихід 
до морів, зручні порти, значні поклади кам’яного вугілля та 
залізної руди тощо. 

У результаті усіх цих процесів у Великобританії відбувся 
перехід від мануфактурного до машинного виробництва, що 
сприяло зв’язку науки і виробництва. Фабрики розвинулися 
тільки після того, як було винайдено парову прядильну та 
ткацьку машини в кінці XVIII ст. До того часу велике 
капіталістичне виробництво могло існувати лише у формі 
мануфактури. В Англії, порівняно з Францією та 
Німеччиною, взагалі мануфактур було небагато, а ті, які й 
були, не мали значних розмірів. І тільки, коли ручну працю 
можна було замінати машинною широко розповсюдилося 
велике промислове капіталістичне виробництво. До цього 
розвиток точних наук, хоча і визначався в результаті 
потребами суспільства, був лише в окремих галузях знання, 
безпосередньо пов’язаних з практикою. Дані науки, 
результати досліджень, як правило, не використовувались 
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для підвищення продуктивності праці і вдосконалення 
виробництва. 

У 1662 році в Лондоні сформувалась перша наукова 
організація, яка отримала назву "Королівське товариство". 
Його можна вважати прототипом академії наук. Його члени, 
до яких належали і такі відомі вчені, як Роберт Бойль, Ісаак 
Ньютон, Роберт Гук, справжньою наукою вважали лише 
спостереження за життям природи, експеримент і точний 
математичний розрахунок та заперечували наукове значення 
схоластики і догматичних методів "доведення". Діяльність 
"Королівського товариства" визнавала церква, що в той час 
було дуже вагомою пітримкою. Розвиток науки сприяв 
виокремленню спеціалізацій, почали формуватися наукові 
центри: Глазго, Единбург, Бірмінгем, Манчестер. 

За сприяння "Королівського товариства" виникли наукові 
організації нового типу, так звані дисидентські академії, у 
яких давали вищу науково-технічну освіту. У 1799 році на базі 
"Королівського товариства" у Лондоні був заснований 
Королівський інститут – науково-освітня установа, метою 
якої було "поширення пізнання і полегшення широкого 
введення корисних механічних винаходів і вдосконалень".  

У 1802 році вперше в історії Великобританії був виданий 
Закон про освіту, згідно з яким підприємці зобов’язувались 
створювати фабричні школи, у яких учні навчались протягом 
чотирьох років одночасно з роботою на виробництві. 
Починаючи з XVIII століття у промислових центрах для 
підготовки технічно освічених підприємців з’явились реальні 
середні школи, у яких головна увага була зосереджена на 
природничих науках. 

Таким чином, у Великобританії склалась та діяла 
достатньо досконала для того часу система освіти та 
підготовки спеціалістів, тому не випадково, що найбільші 
відкриття та винаходи у науці та техніці XVIII - початку XIX 
століття належали саме британцям. 

У процесі промислового перевороту у Великобританії 
можна виділити декількі напрямків. 

Переворот почався у текстильній промисловості, оскільки 
дешевий імпорт індійської бавовни загрожував розвитку 
бавовняної промисловості Великобританії. Потрібно було 
зробити більш конкурентоспроможним виробництво англій-
ських бавовняних тканин. Насамперед удосконалення і 
винаходи стосувалися якості продукції.  
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У 1733 році механік Дж. Кей удосконалив ткацький 
верстат "летючим човником", а тесля і винахідник Дж. Уайтт 
цього ж року застосував витяжний валик для прядіння. У 
1738 році була створена перша прядильна машина, в якій сам 
процес прядіння бів механізований, хоча сама машина 
приводилася в дію вручну. У 1765 році Дж. Харгрівс 
винайшов прядку "Дженні", на якій можна було працювати з 
16-18 веретенами. У 1767 році Т. Хайс, застосовуючи витяжні 
валики, створив прядильний верстат, який працював на 
водяному двигуні (ватерна машина). У 1779 році С. Кромптон 
створив тонкопрядильну "мюль-машину", яка поєднувала 
переваги і принципи роботи прядки "Дженні" та ватерної 
машини і згодом витіснила їх. У 1785 році хімік К.Бертолле 
застосував хлор для відбілювання тканин, Т.Белл 
запропонував їх фарбування за допомогою валика з 
малюнком, а Е.Картрайт винайшов механічний ткацький 
верстат, що підвищив продуктивність праці майже у 40 разів. 
Такі верстати почали широко застосовуватись у виробництві. 
У 1820 році в Англії їх кількість становила 12,5 тисяч, а вже у 
1829 році – 45,5 тисяч. Велике значення для текстильної 
промисловості мали винаходи в'язальної, тюлевої, 
мереживної, ситце-набивної машин. 

У 1769 році капіталіст Р.Аркрайт заснував першу фабрику 
з прядильною машиною, що працювала на водяному двигуні. 
У 1780 році вже було 20 таких фабрик, у 1790 році – 150, а у 
1868 році – 2543 з 32 млн. прядильних і 379 тис. ткацьких 
верстатів. Виробництво ситцю зросло в 50 разів (з 40 млн. до 
2025 млн. ярдів), ціна готової продукції зменшилася в 5 разів, 
рівень прибутку в кінці XVIII століття становив сотні 
відсотків доходу. Індійські тканини були витіснені з 
внутрішніх і зовнішніх ринків. 

Зростання виробництва машин виявило черговий 
напрямок промислового перевороту – удосконалення 
металургійного процесу. У металургії перша піч для 
виплавляння чавуну на коксі була розроблена інженером 
А.Дербі ще в 1709 році, однак лише в 50-х роках XVIII 
століття розпочалося їх будування. У 1735 році А.Дербі 
отримав високоякісний чавун, додавши до залізної руди 
негашене вапно і кам’яне вугілля замість деревного. У 1784 
році Г.Корт отримав патент на піч для пудлінгування заліза 
(переділ чавуну на ковке залізо). Були освоєні прокатні 
вальці, що збільшили продуктивність праці в металургії в 15 
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разів. Виплавляння чавуну зросло у 1780 році до 80 тис. т, у 
1820 році – до 250 тис. т, у 1850 році – до 2,7 млн. т, у 1872 
році – до 6,7 млн. т. 

Третім напрямком промислового перевороту стало 
машинне виробництво. Революційну роль у розвитку 
промисловості відіграв винахід у 1769 році парової машини 
Дж. Уаттом, удосконаленої у 1784 році в універсальну машину 
подвійної дії. Це дало змогу широко використовувати вугілля 
як основне паливо, ліквідувало залежність від водяного 
двигуна, відкрило для промисловості нові регіони країни. У 
1800 році в Англії нараховувалося 320 парових машин, а у 
1825 році – 15 тисяч. Парова машина знайшла широке 
застосування як у виробництві, так і у транспорті. На її основі 
американець Р.Фултон у 1807 році створив пароплав, 
англієць Дж.Стефенсон в 20-х роках XIX століття – паровоз.  

Зміни у засобах транспорту і зв’язку можна вважати 
наступним напрямком промислового перевороту. Були 
поліпшені сухопутні шляхи, знайдено спосіб твердого 
покриття. У 20-30-х роках XIX століття почали 
використовувати парові машини на залізничному та водному 
транспорті. На цей час у Великобританії існувала система 
чавунних рейкових шляхів (без паровоза), що досягала сотні 
льє, її використовували для перевезення вугілля. Перша 
дослідна залізниця Стоктон – Дармінггон була побудована у 
1828 році. У 1829 році локомотив Стефенсона пройшов перші 
випробування і розвивав швидкість 20 миль/год. У 1830 році 
була збудована перша у Великобританії і у світі залізниця 
між Манчестером і Ліверпулем, яка мала комерційне 
значення. Будівництво залізниць викликало докорінні зміни 
в економіці Великобританіїї, створивши стабільні комунікації 
між різними районами та галузями промисловості. 
Прискорилися темпи будівництва каналів, протяжність яких 
у 1825 році досягла 500 миль. У 1814 році почалося 
пароплавне сполучення річок Великобританії, а морське — в 
30-х роках XIX століття, будівництво океанських суден — в 
40-50-х роках. У 60-х роках XIX століття ці види транспорту 
зайняли панівне становище. 

Винахідництво стосувалося не тільки транспорту, а й 
зв’язку. У 1837 році У.Кук та Ч.Уінстон отримали патент на 
електромагнітний телеграфний апарат, а в 1847-1852 роках 
була прокладена телефонна лінія між портами Дувр та Кале. 
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Завершальним напрямком промислового перевороту 
стало створення у Великобританії машинобудівної галузі 
економіки. На початку XIX століття з’явилися машинобудівні 
заводи з виготовлення обладнання для текстильних, 
паровозобудівних підприємств. У 50-60-х роках XIX століття 
істотною ознакою машинобудування став виготовлення 
засобів виробництва.  

Економічні наслідки промислового перевороту прояви-
лися перш за все в урбанізації Великобританії. Наприкінці 
ХІХ століття в містах проживало близько 75% населення 
країни, з них 3/4 становили робітники і ремісники. Якщо у 
1810 році в сільському господарстві було зайнято було 
зайнято 35%, то у 1850 році – 21% населення. 

Лондон з 2,5 млн. населення став світовим банківським і 
торговельним центром. Обсяг промислового виробництва 
протягом першої половини XIX століття зріс у 4 рази. Темпи 
приросту промислової продукції за десятиліття були досить 
високими і становили 6%. 

Провідна роль належала легкій промисловості. В сере-
дині XIX століття в текстильній, швейній галузях працювало 
понад третину зайнятих у промисловості. Передувала 
бавовняна промисловість, що давала 1/3 англійського 
експорту. У вугільній, металургійній, машинобудівній 
індустрії Великобританія зайняла панівне становише в світі, 
відіграваючи роль "майстерні світу". У 1840 році її частка у 
світовому промисловому виробництві досягла 45%. Із збутом 
промислових товарів колоніальна імперія проблем не мала. 

Прогресивними зрушення відбувалися і в розвитку 
суконної промисловості, яка у XVI столітті стала головною 
галуззю англійської промисловості. Зросли ціни на вовну у 3 
рази, вона відправлялася на експорт для переробки у 
Фландрію і Флоренцію. Розвивалося і власне промислове 
виробництво на базі цехового ремесла. Великобританія 
потребувала більше сировини і вільних робочих рук. 

Капіталістичний спосіб виробництва не обмежився лише 
промисловістю і торгівлею, а активно впроваджувався і в 
сільському господарстві. У XVI столітті у Великобританії 
почався аграрний переворот, який характеризувався швид-
ким прогресом у сільському господарстві: вводилися нові 
культури, почали застосовуватися більш науково-
обґрунтовані методи обробки землі, відбувалося зростання 
товарності землеробства і тваринництва, осушувалися 
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болота, проводилися меліорація, укорінення травосіяння, 
внесення органічних добрив, вдосконалювалися плуг, сівалка 
тощо. 

Виникла глибока взаємодія між промисловістю і 
сільським господарством, сукнарством і вівчарством. 
Вівчарство, яке раніше конкурувало із землеробством, стало 
важливою додатковою статтею прибутків у господарстві, 
основою якого було хліборобство. Рогата худоба вже не 
паслася без нагляду на землях під паром, а утримувалася в 
стійлах, де їй давали корм. На польових роботах волів 
поступово замінили кіньми. 

У другій половині XVI століття відбулося помітне 
зміцнення капіталістичного фермерства, оскільки безпе-
рервне підвищення цін на вовну, хліб, м’ясо й інші 
сільськогосподарські продукти випереджало зростання 
орендної плати. З ростом цін на вовну вівчарство в Англії 
стало вигіднішим від землеробства, і багато лордів почали 
перетворювати орну землю на пасовища для овець. Це 
супроводжувалось цілеспрямованим переломом общинної 
системи землекористування, яка сформувалась в середні 
віки. Для всіх нововведень було характерним те, що вони 
могли бути втіленими в життя лише за умови вкладення в 
них значного капіталу. Вони були практично недоступні для 
примітивних необгороджених господарств, які займали 
більшу половину країни, а також і для дрібних фермерських 
господарств, які їх замінили в окремих районах. Тому 
почався процес насильницького вигнання селян із їхніх 
земель, який першопочатково заключався в обгороджуванні 
общинних земель. Внаслідок цього технічна революція 
призвела до соціальної, яка змінила всю структуру аграрної 
Англії і сприяла подальшому технічному прогресу.  

Потрібно зазначити, що в середньовіччя земля в Англії 
була феодальною власністю і знаходилася в руках дворян, 
церкви і корони. Велика частина селян не володіла правом 
власності на землю. Тільки 20% англійських селян – 
фригольдерів, хоча і платили власникам землі – лендлордам 
невелику грошову ренту, могли вільно розпоряджатися 
своїми земельними наділами. 60% усіх селян Англії складали 
копігольдери, які були лише спадкоємними власниками 
землі, за користування якої повинні були платити феодалу 
грошову ренту. Щоб користуватися наділом свого батька, 
спадкоємець копігольдера платив спеціальну данину – файн, 
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яку феодал збільшував до небачених розмірів. Тому 
копігольдери змушені були відмовлятися від своїх земельних 
наділів і перетворюватися або в лізгольдерів – короткочасних 
орендарів шматочка землі на умовах лорда, або в котгерів – 
безземельних селян, батраків і поденників, або в пауперів — 
незаможних селян, жебраків і бурлаків. 

Лендлорди тримали в своїх руках і політичну владу. Їх 
представники в парламенті складали обидві законодавчі 
палати, а на місцевих рівнях – всі судові та адміністративні 
посади. Відтак вони отримували селянські землі без жодної 
плати, силоміць захопивши їх у селян.  

Тільки протягом XVII століття англійський парламент 
прийняв більше 2,5 тисяч законодавчих актів про 
обгороджування, які стосувалися площі більш 5 млн. акрів. 
Ці "парламентські обгороджування" протягом XVIII століття 
призвели до цілковитої ліквідації дрібного англійського 
селянства. Близько 1,5 млн. осіб, які до цього часу мали ще 
наділи (копігольдери і фрігольдери) були тепер обезземелені, 
і їх ледлорди використовували як найманих сільсько-
господарських робітників, а капіталісти – як найманих 
робітників мануфактур, а пізніше – фабрик. 

До кінця XVIII століття в англійському селі сформувалися 
три групи населення – дуже малочисельна група заможних 
лендлордів, значний прошарок фермерів-орендарів і ціла 
"армія" найманих робітників з числа розорених селян. 
Затвердився капіталістичний спосіб виробництва. Основною 
фігурою аграрних відносин став великий фермер, що орендує 
землю і використовує найману працю. Селяни, яких під час 
аграрного перевороту зігнали зі своєї землі і позбавили 
засобів існування, поповнили собою ряди жебраків і бурлак і 
зрештою змушені були стати найманими робітниками і 
продавати свою працю капіталістам. 

 

4. Теорія міжнародної торгівлі Девіда Рікардо 

На початку XIX століття у Великобританії завдяки 
промисловому перевороту суттєво зросла ефективність праці, 
відбувся перехід до машинного виробництва. Це зумовило 
зниження ціни товарів, вироблених на фабриках і заводах, 
спричинило масове розорення дрібних товаровиробників – 
селян і ремісників, дрібної буржуазії. Залишившись без 
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засобів виробництва, вони перетворилися в найманих 
працівників на капіталістичних фабриках і фермах, працю 
яких нещадно використовували. Разом з тим промислова 
революція означала посилення процесів концентрації 
виробництва і капіталу. Фабрики і заводи, земля і капітали 
перебували у руках невеликої групи людей, які витрачали 
кошти на вдосконалення економіки.  

Суспільство розділилося на два класи – пролетаріат, який 
змушений був працювати дуже часто у важких умовах, і 
буржуазію, багатство якої все більше зростало. 

У цей же час відбувалося утвердження британської 
імперії. Після прийнятого на Лондонських конференціях у 
1829-1830 pоках рішення про утворення незалежного 
Грецького Королівства, Великобританія стала однією з 
держав, що отримала виняткове "право" визначати долю 
народів, що перебували під османським пануванням. 

Великобританія вступає в період так званої "блискучої 
ізоляції", в основу якої покладено принцип відмови від 
тривалих політичних союзів з іншими державами, що дало 
змогу утримуватися від союзницьких зобов’язань перед ними 
і зберігати свободу дій у складних політичних ситуаціях.  

У середині XIX століття Великобританія, скориставшись 
сприятливими обставинами після поразки наполеонівської 
Франціі у 1815 році, стала центром великої колоніальної 
імперії. До кінця 40-х років XIX століття завершилось 
загарбання Індії, де проживало майже 70% населення всієї 
британської імперії. На початку XIX століття було захоплено 
Сингапур, Аден, покладено початок освоєнню величезного 
китайського ринку, а у 1852-1853 роках захоплено і 
приєднано до Індії всю Південну Бірму. 

Монополія на торгівлю китайським чаєм після скасу-
вання Ост-Індської компанії стала головною статтею 
прибутку Великобританії. Продаж чаю щороку приносив 
майже 4 млн. фунтів стерлінгів чистого доходу. Розпочавши 
першу "опіумну" війну у 1839-1841 роках, англійці під приво-
дом примусити китайців проти їхньої волі купувати 
індійський опіум, насправді хотіли знищити бар’єри, які 
перешкоджали вільному експорту британських дешевих това-
рів до Китаю. Підсумком цієї війни стало анексування 
Гонконгу і відкриття п’яти договірних портів для 
британських торговельних кораблів. Крім того, Китай 
сплачував контрибуцію, встановлював пільгові митні тарифи. 



Лекція 6 

191 

Друга "опіумна" війна у 1856–1858 роках відкрила англійцям 
шлях до басейну річки Янцзи. 

Розпочалася експансія Англії й на узбережжя Західної 
Африки, звідки почали вивозити пальмову олію, какао та 
інші цінну продукцію. Головними статтями обміну з 
місцевим населенням були спиртні напої й вогнепальна 
зброя. У 1882 році відбулося завоювання Єгипту, наприкінці 
80-х pоків ХІХ століття у колонії були перетворені Кенія й 
Уганда, до початку XX століття – Нігерія, Судан, території 
розташованих на півдні Африки бурських республік 
Трансваалю і Жовтогарячої. Останнім здобутком стала 
Південна Аравія й аравійське узбережжя Перської затоки. 

У 1840–1860 pоках військово-політична експансія 
Великобританії забезпечила нові ринки збуту для 
англійських фабрикантів в Афганістані та Ірані. 

Упродовж першої половини XIX століття відбулася 
колонізація Австралії. 

Найбільш значною з перелічених колоній Англії 
залишилася Канада, в якій до середини XIX століття 
проживало вже близько 2,5 млн. осіб і куди йшов 
найбільший потік емігрантів. 

Зростання впливу Англії на Середньому Сході призвело 
до загострення відносин з Росією, а згодом і до прямого 
військового конфлікту. Головним результатом Кримської 
війни у 1853-1856 роках для Великобританії було рішення 
про нейтралізацію вод Чорного моря.  

До середини XIX століття Великобританія остаточно 
сформувалась як колоніальна імперія, хоча загарбання нових 
територій і ринків збуту тривало.  

Необхідно зазначити, що колоніальне суперництво у XIX 
столітті помітно відрізнялося за характером і цілями від 
попередніх етапів, коли його метою було, насамперед, 
завоювання ринків збуту, джерел сировини, вигідних 
торговельних шляхів. Наприкінці XIX століття поряд із 
традиційними цілями колоніальної експансії щораз більшого 
значення стали надавати досягненню геополітичних переваг, 
завданню завоювання стратегічних позицій на інших 
континентах, що мало б зіграти важливу роль у глобальному 
протистоянні великих держав. Значна увага приділялась 
налагодженню міжнародних економічних відносин, які 
базувалися б на міжнародному поділі праці, спеціалізації 
країни на виробництві тих чи інших товарів. 
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У Великобританії, як і в будь-якій тогочасній 
капіталістичній країні, промисловість розвивалася під 
"парасолькою" протекціонізму. Аж до початку XIX століття в 
Англії існував заборонний митний тариф, який закривав 
внутрішній ринок для всіх товарів іноземного виробництва, 
які конкурували з англійськими. Значною мірою економічна 
могутність Англії спиралася на митний тариф. 

Однак, саме у Великобританії вільна торгівля здобула 
цілковиту перемогу. Починаючи з 30-х років ХІХ століття тут 
докорінно змінюються засади торговельної політики. Одна за 
другою проводяться надзвичайно важливі митно-тарифні 
реформи, які зрештою вже в другій половині ХІХ століття 
призвели до того, що мито втратило свою протекціоністську 
роль. 

Не важко зрозуміти, чому саме у Великобританії відбувся 
перехід до системи вільної торгівлі. Адже на той час вона за 
своєю економічною могутністю далеко випереджала усі 
країни світу, тому система протекціонізму їй просто не була 
потрібна. В іншому становищі перебувала решта країн, тому 
надії прихильників вільної торгівлі на те, що з 
Великобританії візьмуть приклад і Франція, й Німеччина, і 
що вільна торгівля запанує всюди, не випрадалися. 

Зважаючи на обставини, які склалися у міжнародному 
економічному житті, у науковій царині почало відбуватися 
становлення теорії міжнародної торгівлі, відокремленої від 
теорії внутрішньої торгівлі. Першою спробою побудови 
економічної моделі, яка доводила, що обмін продуктами між 
окремими державами є потенційно вигідним для всіх 
учасників (тобто грою з позитивною сумою), є класична 
теорія міжнародної торгівлі. Об’єктивною основою виграшу 
кожної із сторін від міжнародної торгівлі є спеціалізація 
виробництва відповідно до принципу порівняльних переваг 
Д.Рікардо. 

Девід Рікардо народився у 1772 році в Лондоні у родині 
відомого та успішного біржового брокера. Він був третім із 17 
дітей в сім’ї. Вже під час навчання в школі він почав 
цікавитись комерційними таємницями та бізнесом, а в 16 
років допомагав батькові у його торговельних і біржових 
операціях. У 21 рік Д.Рікардо одружився проти волі батька і 
той позбавив його спадщини. Однак Д.Рікардо зумів на 
торгівлі цінними паперами та нерухомістю заробити добрі 
статки. За чотири дні до того, як герцог Веллінгтон 
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розгромив Наполеона під Ватерлоо, він купив англійські 
державні цінні папери. Значне підвищення їх вартості 
зробило його забезпеченим на все життя, що дозволило в 43 
роки залишити бізнес і зайнятися економічною наукою. 
Ставши членом англійського парламенту, Д.Рікардо 
протягом декількох років роз’яснював депутатам основи 
економіки. 

Д.Рікардо написав книгу "Принципи політичної економії 
та оподаткування", в якій виклав теорії економіки в цілому 
та теорію порівняльних переваг зокрема. Д.Рікардо доповнив 
і розвинув погляди А.Сміта. На відміну від останнього 
Д.Рікардо вважав, що передумовою міжнародного обміну не 
обов’язково повинна бути відмінність в абсолютних 
перевагах. У своїх теоретичних викладах Д.Рікардо довів не 
тільки можливість, а й необхідність взаємовигідної торгівлі 
навіть при наявності абсолютної переваги однієї країни у 
виробництві цих товарів. Дана країна отримає виграш, якщо 
відмовиться від менш ефективного виробництва на користь 
більш ефективного. На думку Д.Рікардо, якщо виробництво 
характеризується різними витратами, то внутрішні 
альтернативні вартості двох товарів у різних країнах не 
збігаються, відповідно внутрішні співвідношення цін до 
виходу на зовнішній ринок також різняться. Таким чином, 
виражені в цінах витрати праці є фактором, який визначає 
напрям спеціалізації народного господарства, за якого кожна 
з країн отримує певний виграш від взаємної торгівлі. 
Головний висновок, до якого прийшов Д.Рікардо полягає в 
наступному: "правило, яке регулює відносну вартість товарів 
в одній країні, не регулює відносну вартість товарів, що 
обмінюється між двома чи декількома країнами. За системи 
повної свободи торгівлі кожна країна, природньо, витрачає 
свій капітал і працю на такі галузі, які надають їй найбільші 
вигоди". 

В основі теорії порівняльних переваг лежать наступні 
припущення:  

1) у виробничому процесі використовується один ресурс – 
праця; кожна країна має фіксовану кількість ресурсів і всі 
ресурси ідентичні; 

2) фактори виробництва вільно переміщуються між галу-
зями (ціни на ресурси однакові); 
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3) рух факторів виробництва між країнами відсутній; 
внаслідок цього їх ціна, очевидно, буде різною в різних 
країнах, що є основою для розвитку міжнародної торгівлі; 

4) теорія порівняльних переваг базується на трудовій 
теорії вартості (відносна вартість продукту визначається 
кількістю праці, витраченої на його виробництво); 

5) кожна країна використовує різні технології вироб-
ництва, але технологічний рівень виробництва залишається 
незмінним для кожної країни; 

6) виробництво товарів характеризується постійними 
витратами незалежно від обсягу виробництва товару, на 
кожну одиницю товару витрачається одна й та ж кількість 
праці; 

7) в економіці кожної країни має місце повна зайнятість 
населення; 

8) ринок кожної країни функціонує за умов досконалої 
конкуренції; 

9) зовнішня торгівля вільна від обмежень і державного 
втручання; 

10) транспортні витрати (як внутрішні, так і зовнішні) 
дорівнюють нулю. 

Для кращого розуміння теорії порівняльних переваг 
Д.Рікардо використовував такий приклад. Світове 
господарство представлене двома країнами, які обмінюються 
двома товарами, причому одна країна має абсолютну 
перевагу у виробництві обидвох продуктів (табл. 4). 

Таблиця 4 – Приклад абсолютної переваги у 
зовнішній торгівлі (за Д.Рікардо) 

Країна/товар Сукно Вино 

Англія 100 год./ярд 120 год./барель 

Португалія 90 год./ярд 80 год./барель 

 
Виготовлення одного бареля вина у Португалії потребує 

80 годин праці, а виробництво одного ярда сукна – 90 годин. 
В Англії на виробництво тієї ж кількості вина потрібно 
затратити 120 годин, а сукна – 100 годин. За теорією А.Сміта 
Португалія має абсолютну перевагу у виробництві обидвох 
продуктів і торгівля з Англією не повинна мати для неї 
економічного значення. Однак Д.Рікардо доводить, що доки у 
співвідношенні внутрішніх відносних цін між країнами 
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зберігаються відмінності, доти кожна країна матиме порів-
няльну перевагу у виробництві певного продукту, що 
становить основу для взаємовигідної зовнішньої торгівлі. 

З прикладу видно, що ефективність виробництва сукна в 
Англії вища, ніж вина, і навпаки – ефективність виробництва 
вина в Португалії вища, ніж сукна. Тобто Португалія має 
порівняльну перевагу у виготовленні вина, тоді як Англія має 
порівняльну перевагу у виробництві сукна. Вино відносно 
дешевше в Португалії, а сукно – в Англії. У Португалії один 
барель вина дорівнює 8/9 ярда сукна, а в Англії – 6/5 ярда 
сукна. Тому Португалії вигідніше відмовитися від 
виробництва сукна за ціною 1 барель вина : 8/9 ярда сукна і 
купувати сукно в Англії за ціною 1 барель вина : 6/5 ярда 
сукна. Англії вигідніше зосередитися на виробництві сукна за 
ціною 1 ярд сукна : 5/6 бареля вина і купувати вино в 
Португалії за ціною 1 ярд сукна : 9/8 бареля вина.  

Отже, країна має порівняльну перевагу у виробництві 
продукту, якщо вона виробляє цей продукт з нижчою 
альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний 
партнер. 

Внаслідок взаємної торгівлі обидві країни отримають 
певний виграш. Припустимо, що обидві країни обмінюються 
товарами, на виробництві яких вони спеціалізуються, у 
співвідношенні 1 барель вина : 1 ярд сукна. Отже, Португалія 
спеціалізуючись на виробництві вина, затратить на 
виготовлення кожного бареля 80 годин праці. Імпортуючи 
сукно з Англії, вона на кожному ярді зекономить 10 годин 
праці (90 – 80 = 10), оскільки при міжнародному обміні вона 
отримує 1 ярд сукна не за 90, а за 80 годин праці. 
Зекономлені ресурси (10 годин праці) Португалія 
перемістить у виробництво вина, що збільшить обсяги 
виробництва даного продукту.  

Англія, спеціалізуючись на виробництві сукна, затратить 
на виготовлення кожного ярда 100 годин праці. При купівлі 
вина в Португалії, вона на кожному барелі зекономить 20 
годин праці (120 – 100 = 20), оскільки при міжнародному 
обміні вона отримує 1 барель вина не за 120, а за 100 годин 
праці, які вона затрачає на виробництво сукна. Англія 
спеціалізуватиметься на виготовленні сукна і перемістить у 
цю сферу свої ресурси з виробництва вина (20 годин праці).  

Отже, завдяки міжнародній спеціалізації обох країн 
згідно з їх порівняльною перевагою та завдяки взаємній 
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торгівлі обидві країни отримають більшу кількість обох 
продуктів, тобто світове виробництво обох продуктів 
збільшиться.  

Отже, британська імперія – найбільша імперія в історії 
людства, яка була під командуванням метрополії – Англії – і 
в період між двома війнами займала до ¼ земної суші. Її 
виникнення відноситься до епохи первісного нагромадження 
капіталу. Головною особливістю британської колоніальної 
імперії були постійні війни проти народів колоній та 
суперників по колоніальному пограбуванню.  

Головною метою загарбання Індії було прагнення до 
збагачення через торгівлю. Значну роль у завоюванні Індії і 
закріплення тут британської вмперії відіграло створення Ост-
Індської компанії, яка прагнула вивезти з індійських колоній 
якнайбільше коштовностей, дорогоцінних товарів, творів 
мистецтва. Компанія привласнила собі виключне право на 
торгівлю бавовняними тканинами, шовком, опіумом, цукром, 
індиго, селітрою. Важливим джерелом доходів Ост-Індської 
компанії були непосильні податки для місцевого населення. 

Причиною колонізації Америки були не стільки торгівля, 
як пошук прибутку. Значні поклади золота та неосяжні 
земельні простори приваблювали англійських поселенців. У 
великих землеволодіннях на Півдні на плантаціях 
використовувалася праця рабів. Тут вирощувалися та 
вивозилися до Англії тютюн та рис. У північних колоніях 
рабів не використовували, тут були здебільшого дрібні 
господарства, які спеціалізувалися на торгівлі хутром та 
рибою. 

Утвердженню могутності британської імперії сприяло 
витіснення за допомогою військових дій з колоній та морів 
інших могутніх торговельних та морських держав: у XVI 
столітті – Іспанії, у XVIІ столітті – Голландії, у XVIІІ столітті 
– Франції. В результаті Англія зайняла панівне становище на 
колоніальних територіях та отримала морську перевагу. 

У середині XVIII століття міжнародна торгівля мала 
надзвичайно багато обмежень, заборон та регламентацій. 
Дотримання постулатів протукціонізму себе перестало 
виправдовувати, тому на перший план вийшла концепція 
вільної торгівлі, свободи економічних дій, усунення перепон 
зі шляху конкурентного ринкового господарства. Заснов-
ником теорії вільної торгівлі став А.Сміт. 
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А.Сміт багатство нації вбачав у її здатності виробляти 
кінцеві товари і послуги, а не в накопиченні дорогоцінних 
металів та коштовностей. Таким чином, сутністю і природою 
багатства є виключно праця. 

Основою вчення А.Сміта є політика "laissez faire" – 
невтручання держави в економіку, свобода торгівлі та 
свобода конкуренції. Держава не повинна брати на себе 
основні функції регулювання ринку, втручатися в економічні 
процеси, заважати вільній конкуренції. Але державі 
відводиться роль "нічного сторожа", який повинен забез-
печити суспільству адміністрування, охорону країни та 
надання послуг, які не вигідні приватним особам.  

Відповідно до теорії абсолютних переваг А.Сміта, 
міжнародна торгівля визначається як вигідна лише у випадку 
такого товарообміну між країнами, коли країни торгують 
товарами, які у кожній з них виробляються з меншими 
витратами (у виробництві яких вони мають абсолютну 
перевагу), ніж у країні-торговельному партнері. 

Теорія абсолютних переваг доводить, що міжнародна 
торгівля є грою з позитивною сумою, тобто вигідною для всіх 
учасників міжнародних торговельних відносин. 

Наприкінці XIII століття в Англії розпочався промис-
ловий переворот, передумовами якого були розвиток 
підприємництва та індустріалізації промисловості після 
буржуазно-демократичної революції у середині XII століття, 
спрямування нагромадженого внаслідок колоніальної 
експансії капіталу на розвиток великих мануфактур та 
впровадження у виробництво машин та винаходів, створення 
великого зовнішнього ринку збуту за рахунок загарбаних 
територій, вигідні природно-географічні умови країни. 

У 1662 р. в Лондоні виникла перша наукова організація 
"Королівське товариство", яка сприяла створенню наукових 
установ, виокремленню спеціалізацій, формуванню наукових 
центрів, розвитку освіти. 

Промисловий переворот в Англії відбувався за 
декількома напрямками: впроваджувалися вдосконалення та 
винаходи в текстильній промисловості, вдосконалювався 
металургійний процес, розвивалося машинне виробництво, 
засоби зв’язку та транспорту. Завершальним напрямком 
промислового перевороту стало створення в Англії машино-
будівної галузі економіки. 
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До економічних ефектів промислового перевороту слід 
віднести урбанізацію Англії, виникнення нових промислових 
районів, розвиток легкої промисловості, вугільної, металур-
гійної та машинобудівної галузей економіки, внаслідок чого 
Англія стала “майстернею світу”, а її частка у світовому 
промисловому виробництві досягла 45%. 

Аграрний переворот в Англії характеризувався швидким 
прогресом у сільському господарстві: вводилися нові 
культури, почали застосовуватися більш науково-обґрунто-
вані методи обробки землі, відбувалося зростання товарності 
землеробства і тваринництва, осушувалися болота, прово-
дилися меліорація, укорінення травосіяння, внесення орга-
нічних добрив, вдосконалювалися плуг, сівалка тощо. 
Зростання цін на вовну зробило вівчарство найбільш 
прибутковою галуззю сільського господарства, землевлас-
ники перетворювали орні землі на пасовища для овець. 
Відбувалася взаємодія в розвитку вівчарства та сукнарства. 

Впровадження нововведень потребувало значних 
капіталовкладень, тому лендлорди, які володіли значними 
статками, захоплювали общинні землі, зганяли селян з їх 
наділів, зносили селянські садиби, а подекуди і цілі села, а 
землі обгороджували. У XIII столітті обгородження земель 
привело до утворення великих ферм, на яких успішно велося 
зернове і тваринницьке господарства новим і більш науковим 
способом. Лендлорди здавали свої землі в оренду, 
одержуючи за них високу ренту. Високі земельні податки 
змушували їх здавати в оренду землі площею понад 80 га 
крупним орендарям. Так сформувався клас великих 
фермерів, які застосовували у господарствах удосконалену 
агротехніку, найману робочу силу і більш складну сільсько-
господарську техніку, що вимагало значних внесків капіталу. 

Обгородження земель привело до цілковитої ліквідації 
дрібного англійського селянства. До кінця XVIII століття в 
сільському господарстві Англії сформувалися три групи 
населення: дуже малочисельна група заможних лендлордів, 
значний прошарок фермерів-орендарів і ціла "армія" 
найманих робітників з числа розорених селян. Затвердився 
капіталістичний спосіб виробництва. Основною фігурою 
аграрних відносин став великий фермер, що орендує землю і 
використовує найману працю. Селяни, яких під час аграрного 
перевороту зігнали зі своєї землі і позбавили засобів 
існування, поповнили собою ряди жебраків і бурлак і 
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зрештою змушені були стати найманими робітниками на 
мануфактурах, де працювали у вкрай поганих умовах і за 
низьку заробітну плату. 

До середини XIX століття Англія остаточно сформувалась 
як колоніальна імперія, хоча загарбання нових територій і 
ринків збуту тривало. Тепер цілями експансії були досяг-
нення геополітичних переваг, завоювання стратегічних 
позицій на інших континентах, спеціалізація країни на 
виробництві певних товарів, налагодження міжнародних 
економічних відносин. 

У середині ХІХ століття в Англії відбувся перехід до 
системи вільної торгівлі, були зняті митні бар’єри на шляху 
іноземних товарів, почало відбуватися становлення теорії 
міжнародної торгівлі, відокремленої від теорії внутрішньої 
торгівлі. 

Класична теорія міжнародної торгівлі довела, що обмін 
товарами між державами є потенційно вигідним для всіх 
учасників. Об’єктивною основою виграшу кожної із країн від 
міжнародної торгівлі є спеціалізація згідно з принципом 
порівняльних переваг Д.Рікардо, який вказує на те, що країна 
спеціалізується на виробництві тих товарів, які вона 
виробляє з порівняно більш низькими витратами, ніж інші 
країни. В даному випадку міжнародна торгівля буде вигідною 
для всіх країн, незалежно від того, чи є виробництво однієї з 
них абсолютно більш ефективне, ніж в інших.  

Принцип порівняльної переваги сприяє ефективнішому 
розподілові світових ресурсів, внаслідок чого за однакових 
сукупних витрат світових ресурсів та стану технологій 
світовий обсяг виробництва збільшується. Використання 
певної кількості обмежених ресурсів для одержання найбіль-
шого світового обсягу продукції потребує, щоб кожний товар 
виробляла та країна, яка має найнижчу внутрішню 
альтернативну вартість його виробництва, або порівняльну 
перевагу. 

 

Основні терміни і поняття 

Баньяни – індійські торговельні агенти на службі в 
англійців. 
 
Асієнто – монопольне право на ввіз рабів в іспанські колонії 
в Південній Америці. 
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Laisses faire – політика невтручання держави в економіку 
та свободи конкуренції, в основі якої лежить ідея про 
здатність ринку до саморегулювання. Її суть полягає в тому, 
що індивіду треба дозволити самостійно обирати вид та 
масштаби економічної діяльності в межах певних законів та 
правил, поважаючи існуючу систему майнових прав. 
 
Обгороджування общинних земель – процес 
насильницького вигнання селян із їхніх земель.  
 
Фригольдери – селяни, що вільно розпоряджатися своїми 
земельними наділами за невелику грошову ренту власникам 
землі – лендлордам.  
 
Копігольдери – були лише спадкоємними власниками 
землі, за користування якої повинні були платити феодалу 
грошову ренту. Щоб користуватися наділом свого батька, 
спадкоємець копігольдера платив файн. Тому копігольдери 
змушені були відмовлятися від своїх земельних наділів і 
перетворюватися або в лізгольдерів, або в котгерів, або в 
пауперів. 
 
Файн – спеціальну данину, за користування земельними 
наділами. 
 
Лізгольдери – короткочасні орендарі земельних ділянок на 
умовах лендлордів. 
 
Котгери – безземельні селяни, батраки і поденники.  
 
Паупери — незаможні селяни, жебраки і бурлаки. 

 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Які події зумовили формування британської колоні-
альної імперії? 

2. У чому полягає головна особливість британської 
колоніальної імперії? 

3. Чому саме Індія була привабливою для колоніальної 
політики Англії? 
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4. Чим зумовлена ліквідація Ост-Індської компанії? Яку 
роль вона відіграла в економіці Індії? Англії?  

5. З якою метою створювалися англійські колоніальні 
поселення в Америці? Які економічні наслідки це мало для 
Америки?  

6. Охарактеризуйте основні економічні наслідки колоні-
альної політики Англії. 

7. У чому А.Сміт вбачав багатство нації?  
8. Яку роль в економічному житті країни А.Сміт відводив 

державі? Чому? 
9. У чому полягає теорія абсолютних переваг А.Сміта? Чи 

може країна втратити або набути абсолютну перевагу? 
10. Які чинники призвели до промислового перевороту в 

Англії? 
11. Чому саме в умовах промислового перевороту почався 

розвиток освіти й науки в Англії? 
12. Назвіть основні напрямки промислового перевороту. 
13. До яких змін в соціально-економічному житті Англії 

призвів промисловий переворот?  
14. Що таке обгородження земель? Як внаслідок 

обгородження земель змінилась соціальна структура в 
сільському господарстві Англії?  

15. Яким чином в Англії сформувався клас найманих 
робітників?  

16. Чому саме в Англії відбувся перехід до системи вільної 
торгівлі? 

17. У чому полягає теорія порівняльних переваг 
Д.Рікардо?  

18. Чи може країна мати постійно порівняльну перевагу у 
виробництві певного товару? Чому? 

19. Які економічні вигоди від торгівлі отримує кожна 
країна зокрема та світове господарство в цілому згідно з 
теорією порівняльних переваг? 
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Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Британську колоніальну імперію справедливо можна 
вважати однією з найбільших у світі за всю історію людства. 

2. Формування Британської колоніальної імперії 
розпочалося наприкінці XVI – на початку XVII століть, коли 
Англія заволоділа першими територіями за океанами. 

3. На початку XVIII століття англійська буржуазія 
розпочала нову колоніальну політику, першим етапом якої 
стало закріплення Англії на території Індії. 

4. У 1600 році з метою проникнення та закріплення в 
Індії була створена англійська Вест-Індська компанія, яка 
охоплювала торговельні, військові, дипломатичні та 
політичні операції і діяльність якої приносила Англії 
величезні прибутки. 

5. До володінь Англії відійшов Пондішер – головна 
голландська територія в Індії, а пізніше за умовами 
Паризького мирного договору припинялося подвійне 
володіння Бенгалією. 

6. Наприкінці XVIII – початку XIX століття в Англії 
великими темпами розвивалося аграрне виробництво, 
створювалися нові переробні фабрики й заводи. 

7. Перше англійське поселення в Америці було створене у 
1585 році на території теперішньої Північної Кароліни. 

8. У 1607 році була зроблена друга спроба англійського 
поселення – колонія Вірджинія. Пізніше виникли колонії 
Південна та Північна Кароліна, Джорджія. Великі 
землевласники використовували як робочу силу на своїх 
плантаціях рабів, завезених з Африки.  

9. Північні колонії Массачусетс, Коннектикут, Род-
Айленд, Нью-Гемпширі, населяли в основному люди, гнані з 
батьківщини за свої релігійні переконання.  

10. Англійські колонії були комерційними з не 
розвиненою інфраструктурою у сфері мореплавства.  

11. У 1715 році у штаті Мериленд був започаткований 
розвиток важкої промисловості. Відтак англійські виробники 
важкої промисловості почали вимагати відповідних заходів 
уряду щодо захисту їхнього колоніального ринку.  
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12. Першу кризу британська імперія відчула, втративши 
13 своїх колоній внаслідок війни англійських поселень в 
Північній Америці за незалежність у 1775-1783 роках.  

13. В основі економічного вчення А.Сміта лежить теза про 
те, що багатство нації полягає в її здатності виробляти кінцеві 
товари та послуги, а не у володінні дорогоцінними металами 
(як це розуміли меркантилісти). Тому суспільство має 
зосередити свої зусилля не на накопиченні цінностей у 
вигляді золота, срібла та діамантів, а на розширенні 
виробництва.  

14. За словами Адама Сміта: "… держава повинна брати на 
себе основні функції регулювання ринку, втручатися в 
економічні процеси, заважати вільній конкуренції ...".  

15. Адам Сміт стверджував, що умовою міжнародної 
торгівлі є відмінність в цінах, розмірах абсолютних переваг 
торговельних партнерів на виробництво товарів, якими вони 
обмінюються.  

16. А. Сміт стверджував, що торгівля, яка без будь-яких 
обмежень, втручання держави нормально природньо 
ведеться між двома країнами, завжди вигідна, хоча й 
неоднаково їм обом.  

17. А.Сміт наочно доводить, що, міжнародна торгівля є 
грою з нульовою сумою, тобто кожна країна, що бере участь в 
торгівлі, не отримує виграш від неї.  

18. Зростання темпів промислового розвитку в Англії 
припадає на кінець XVIII – початок XIX століття. 

19. В середині XVII століття в Англії відбулася буржуазно-
демократична революція, яка відкрила нові перспективи для 
розвитку сільського господарства. 

20. Розвиток комерційного фермерського сільського 
господарства у середині XVII століття в Англії сприяв 
надлишку дешевої робочої сили, яка знаходила робочі місця 
на фабриках і заводах. 

21. За рахунок колоніальної експансії в Англії відбулося 
нагромадження капіталу. Швидкому накопиченню капіталу 
сприяв грабіж колоній, піратство, работоргівля. 

22. У 1830 році була збудована перша в Англії і у світі 
залізниця між Манчестером і Ліверпулем, яка мала 
комерційне значення. 
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23. Економічні наслідки промислового перевороту 
проявилися перш за все в урбанізації Англії. 

24. В середині XIX століття в Англії в текстильній, 
швейній галузях працювало понад половини зайнятих у 
промисловості. 

25. З ростом цін на вовну вівчарство в Англії стало 
вигіднішим від землеробства, і багато лордів почали 
перетворювати орну землю на пасовища для овець. 

26. Цілеспрямований переломом общинної системи 
землекористування, яка сформувалась в середні віки в Англії 
відбувся в ХІХ ст. 

27. Суспільство Англії розділилося на два класи – 
пролетаріат, який змушений був працювати дуже часто у 
важких умовах, і буржуазію, багатство якої все більше 
зростало. 

28. Підсумком першої опіумної війни стало анексування 
Гонконгу і відкриття п’яти договірних портів для 
британських торговельних кораблів. 

29. До середини XIX століття Англія остаточно 
сформувалась як колоніальна імперія, хоча загарбання нових 
територій і ринків збуту тривало. 

30. Д.Рікардо написав книгу "Дослідження про природу 
та причини багатства націй", в якій виклав теорії економіки в 
цілому та теорію абсолютних переваг. 

31. Головний висновок, до якого прийшов Д.Рікардо 
полягає в наступному: "… правило, яке регулює відносну 
вартість товарів в одній країні, не регулює відносну вартість 
товарів, що обмінюються між двома чи декількома 
країнами …". 

 

Тестові завдання 

1. У ХІХ ст. яка компанія 
привласнила собі виключне 
право на торгівлю 
бавовняними тканинами, 
шовком, опіумом, цукром, 
індиго, селітрою? 

а) французська Ост-Індійська; 

б) англійська Ост-Індійська; 

в) Вест-Індійська; 

г) приватне торговельно-
посередницьке агентство 
Англії. 

2. Основним джерелом 
доходів Ост-Індської компанії 

а) митні збори; 

б) земельна рента; 
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стали  
 

в) прибутки від торгівлі 
опіумом; 

г) податки; 

д) хабарі. 

3. Біля якого міста була 
прокладена перша 
залізнична лінія в Індії? 

а) Делі; 

б) Мадраса; 

в) Калькути; 

г) Варанасу; 

д) Бомбею. 

4. У якому році англійська 
колоніальна влада видала 
закон, за яким оброблення 
землі перестало бути 
державною повинністю? 

а) 1672; 

б) 1707; 

в) 1812; 

г) 1852; 

д) 1925. 

5. Першою колонією Англії в 
Північній Америці став (-ла) 

а) острів Ньюфаундланд; 

б) Північна Кроліна; 

в) Меріленд; 

г) Вірджинія; 

д) Джоржия. 

6. У 1607 році була зроблена 
друга спроба англійського 
поселення у Північній 
Америці -  

а) острів Ньюфаундланд; 

б) Північна Кроліна; 

в) Меріленд; 

г) Вірджинія; 

д) Джоржия. 

7. До середини XVIII століття 
населення англійських 
колоній в Америці становило 
біля  

а) 200 тисяч; 

б) 500 тисяч; 

в) одного мільйону; 

г) двох мільйонів; 

д) трьох мільйонів.  

8. До першої половини XVIII 
століття політика зовнішньої 
торгівлі Англії базувалася на  

а) теорії меркантилізму; 

б) теорії вільної конкуренції; 

в) теорії абсолютних переваг; 

г) теорії порівняльних переваг; 

д) теорії масового 
виробництва. 

9. Адам Сміт народився в  а) Едінбурзі; 

б) Лондоні; 

в) Глазго; 

г) Оксфорді; 
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д) Кембріджі. 

10. Яка дуже багата країна в 
часи А.Сміта за його 
термінологією знаходилася в 
стані застою?  

а) Сінгапур; 

б) Індія; 

в) Китай; 

г) Бірма; 

д) Малайзія. 

11. Коли в Англії відбувся 
перехід від мануфактурного 
до машинного виробництва? 

а) в XVIIст.; 

б) на початку XVIІI ст.; 

в) в кінці ХVIII ст.; 

г) на початку XIX ст.; 

д) в середині XIX ст. 

12. У якому році в Лондоні 
сформувалась перша наукова 
організація, яка отримала 
назву "Королівське 
товариство"?  

а) 1662; 

б) 1707; 

в) 1790; 

г) 1824; 

д) 1860. 

13. Зростання впливу Англії 
на Середньому Сході в 
середині ХІХ ст. призвело до 
загострення відносин з якою 
країною? 

а) Росією; 

б) Китаєм; 

в) Францією; 

г) Іспанією; 

д) Голландією. 

14. У чому полягала суть 
"парасолькового" 
протекціонізму в Англії, як і в 
будь-якій тогочасній 
капіталістичній країні? 

а) наявність квот; 

б) субсидій; 

в) заборонного митного 
тарифу; 

г) низькими цінами; 

д) дешевою робочою силою. 

15. В основі теорії 
порівняльних переваг лежить 
таке  припущення: 

а) ціни на ресурси однакові; 

б) ціни на ресурси більші в 
країні ініціаторі торгівлі; 

в) ціни на ресурси менші  в 
країні ініціаторі торгівлі; 

г) ціни на ресурси 
відрізняються; 

д) припущення про ціни на 
ресурси немає. 

16. Для кращого розуміння 
теорії порівняльних переваг 
Д.Рікардо світове 
господарство представлене 

а) однією; 

б) двома;  

в) трьома; 

г) чотирма; 
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скількома країнами, що 
обмінювалися двома 
товарами? 

д) п’ятьма. 

17. Країна має порівняльну 
перевагу в виробництві 
продукту, якщо вона 
виробляє цей продукт з 

а) вищою альтернативною 
вартістю, ніж потенційний 
торговельний партнер; 

б) нижчою альтернативною 
вартістю, ніж потенційний 
торговельний партнер;  

в) однаковою альтернативною 
вартістю, ніж потенційний 
торговельний партнер.  

  
 



208 

Лекція 7 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
У ХХ СТ.: 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

План лекції 

1. Теоретична концепція сучасних міжнародних 
торговельних відносин. 

2. Засади, види та інструментарій торговельної політики. 
3. Багатостороння система регулювання міжнародної 

торгівлі.  
4. Торговельна політика України у напрямі інтеграції до 

світової економіки. 
 

План практичного заняття 

1. Теоретична концепція сучасних міжнародних торговельних 
відносин: 

а)основні поняття міжнародної торгівлі; 
б) постановка проблеми в сучасних теоріях міжнародної 
торгівлі; 
в) модель Гекшера-Оліна; 
г) Теорема Столпера-Семюелсона; 
д) теорія Портера; 
е) ефект масштабу; 
є) міжнародна торгівля в умовах конкурентного та 
монополістичного ринку; 
ж) зовнішня торгівля в умовах зростання витрат 
заміщення; 
з) рівноважна світова ціна і вигоди від міжнародної 
торгівлі. 

2. Засади, види та інструментарій торговельної політики:  
а) суть та основні поняття торговельної політики; 
б) види торговельної політики;  
в) аргументи на користь політики лібералізму;  
г) аргументи на користь політики протекціонізму;  
д) інструменти торговельної політики.  
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3. Багатостороння система регулювання міжнародної 
торгівлі:   

а)еволюція торговельної системи ГАТТ/СОТ;  
б)функції та організаційна структура СОТ; 
в)мережа міжнародних організацій та угод в системі 
регулювання міжнародної торгівлі;  
г) регіональні інтеграційні об’єднання.  

4. Торговельна політика України у напрямі інтеграції до 
світової економіки:   

а) зовнішня торгівля України;  
б) чинники зростання експорту України;  
в) Україна в міжнародних торговельно-економічних 
організаціях;  
г) вступ України до Світової організації торгівлі. 
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1. Теоретична концепція сучасних міжнародних 
торговельних відносин 

Основні поняття міжнародної торгівлі. Слово 
торгівля є похідним від слова "торг", тобто торгівля 
відбувається, коли покупець і продавець погоджуються щодо 
взаємовигідних ціни і умов купівлі-продажу товару чи 
послуги. Торгівля товарами якісно відрізняється від торгівлі 
послугами: в момент купівлі товару відбувається перехід 
права власності на нього від продавця до покупця; товар 
можуть перепродавати ще декілька разів; послуги не можна 
передавати далі та надання послуг потребує діяльності однієї 
особи для іншої; неможливо розділити процес виробництва 
та реалізації послуг.  

Міжнародна торгівля є формою зв’язку між вироб-
никами різних країн, що виникає на основі міжнародного 
поділу праці та відображає їхню взаємну економічну 
залежність. Як показує теорія і практика міжнародної 
торгівлі, це взаємовигідний процес для всіх країн, що беруть 
у ньому участь. Кожна країна може отримати певний виграш 
від взаємної торгівлі. Поняття спеціалізації і поділу праці 
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належать до міжнародної та внутрішньої торгівлі. Зазначимо, 
що в основі виникнення міжнародної та внутрішньої торгівлі 
лежать одні й ті ж самі чинники. 

Одне з визначень міжнародної торгівлі дає таке 
тлумачення цього явища: "міжнародна торгівля є процесом 
купівлі і продажу, що здійснюється покупцями, продавцями і 
посередниками в різних країнах"1. За іншим визначенням, 
"міжнародна торгівля – це оплачуваний сукупний товарообіг 
між усіма країнами світу"2. 

Поняття "міжнародна торгівля" вживається й у вужчому 
значенні: наприклад, сукупний товарообіг промислово 
розвитих країн, сукупний товарообіг країн, що розвиваються, 
сукупний товарообіг країн якого-небудь континенту, регіону, 
наприклад, країн-членів Європейського Союзу, країн СНД. 

Під терміном "зовнішня торгівля" розуміється торгівля 
якої-небудь країни з іншими країнами, що складається з 
оплачуваного ввозу (імпорту) і оплачуваного вивозу 
(експорту) товарів, співвідношення між якими називають 
торговельним балансом. Сальдо торговельного балансу 
країни може бути позитивним (експорт переважає імпорт), 
або негативним (імпорт переважає експорт). Зовнішньо-
торговельний оборот визначають країни як суму її експорту 
та імпорту. Під показником відкритості торгівлі розуміють 
відношення торговельного обороту країни до її валового 
внутрішнього продукту. Торговельна діяльність може 
розподілятися за спеціалізацією на торгівлю готовою 
продукцією, торгівлю машинами й устаткуванням, торгівлю 
сировиною, торгівлю сільськогосподарською продукцією, 
торгівлю послугами тощо. 

Розвиток міжнародної торгівлі знайшов відображення в 
еволюції теорій, що пояснюють рушійні сили та виграші 
міжнародної торгівлі. Сучасні теорії міжнародної торгівлі 
відображають нові досягнення світової економічної думки, 
але ґрунтуються на засадах англійської класичної 
політекономії. Центральними запитаннями сучасних теорій 
міжнародної торгівлі залишаються такі: Що лежить в основі 
міжнародного поділу праці? Яка міжнародна спеціалізація є 

                                                 
1 Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие 
услуги. – М.: Знание, 1994. – С. 5. 
2 Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное 
пособие. – М.: Маркетинг, 1997. – С. 20.  
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найефективнішою для окремих країн чи регіонів і приносить 
їм найбільші вигоди? Якими факторами визначається 
конкурентоздатність країни у світовій торгівлі? 

Для будь-якої країни зовнішня торгівля відіграє важливу 
роль. Багато теоретичних та емпіричних праць обґрунто-
вують значну взаємозалежність економічного добробуту в 
країні від розвитку зовнішньої торгівлі, а не від ізоляції від 
світової економічної системи. 

В сучасних умовах активна участь країни в світовій 
торгівлі пов’язана із значними перевагами: вона дозволяє 
ефективніше використовувати наявні в країні ресурси, 
долучитися до світових досягнень науки і техніки, у 
коротший термін здійснити структурну перебудову своєї 
економіки, а також повніше та різноманітніше задовольняти 
потреби населення. 

У цьому зв’язку значний інтерес становить вивчення 
теорій, що розкривають принципи оптимальної участі 
національних економік у міжнародному обміні товарами та 
послугами, факторів конкурентоздатності окремих країн на 
світовому ринку, та об’єктивних закономірностей розвитку 
світової торгівлі. Особливу значимість ці проблеми мають 
для країн, які стали на шлях створення сучасної розвинутої 
ринкової економіки, орієнтованої на активну участь у світовій 
торгівлі. 

З моменту появи концепції Девіда Рікардо теорія 
міжнародної торгівлі отримала свій подальший розвиток 
завдяки поглибленню уявлень економістів про попит і 
виробництво. Нові дослідження міжнародного обміну 
виходили з більш складних вихідних положень, ніж трудова 
теорія вартості. Спеціалізація, заснована на використанні 
принципу порівняльних переваг, забезпечує більш ефективне 
розміщення світових ресурсів і зростання світового 
виробництва відповідних товарів. Однак варто мати на увазі, 
що модель поділу праці базується на декількох спрощеннях: 
наявності лише двох країн і двох товарів, вільної торгівлі, 
досконалої мобільності праці; постійних витрат виробництва 
та інші.  

Розвиток економічної теорії у XX столітті супроводжу-
вався появою нових інструментів аналізу, які давали 
можливість значно підвищити ефективність дослідження 
проблем міжнародної торгівлі, користуючись при цьому 
меншою кількістю вихідних обмежень. Використання 
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неокласичної економічної теорії як методологічної основи 
аналізу міжнародного обміну й подальший розвиток ідей та 
уточнення отриманих висновків і складає основу сучасної 
теорії міжнародної торгівлі. 

Модель Гекшера-Оліна. Нову модель створили швед-
ські економісти Елі Гекшер і Бертіль Олін. Аж до 1960-х рр. 
модель Гекшера-Оліна панувала в економічній літературі. 
Сутність неокласичного підходу до міжнародної торгівлі та 
спеціалізації окремих країн полягає в наступному: з причин 
історичного і географічного характеру розподіл матеріальних 
і людських ресурсів між країнами є нерівномірним, що, на 
думку неокласиків, пояснює розходження відносних цін на 
товари, від яких, у свою чергу, залежать національні 
порівняльні переваги. В цій теорії розглядаються такі 
фактори як земля, робоча сила, капітал. Теорія торгівлі 
припускає, що окремі фактори виробництва однорідні та 
забезпечуються постійно. Звідси випливає закон пропор-
ційності факторів: у відкритій економіці кожна країна прагне 
спеціалізуватися у виробництві товару, що вимагає більше 
факторів, які країна відносно краще посідає. Олін 
сформулював цей закон у ще коротшій формі: "Міжнародний 
обмін – це обмін надлишкових факторів на рідкісні: країна 
експортує товари, виробництво яких вимагає більшу 
кількість факторів, що є в достатку"1. 

Відтак, згідно з теорією Гекшера-Оліна, країни для 
успішного здійснення міжнародної торгівлі мають визна-
чити, які саме сектори національної економіки найкраще 
наділені виробничими факторами, і саме в цьому напрямку 
здійснювати свою економічну спеціалізацію у міжнародній 
торгівлі.  

Теорема Столпера-Семюелсона. Концепція міжнародної 
торгівлі, запропонована Е. Гекшером та Б. Оліном, дає 
можливість проаналізувати вплив міжнародної торгівлі на 
розподіл прибутку в окремо взятій країні. Висновок про 
такий вплив можна зробити, користуючись теоремою 
Столпера-Семюелсона про вирівнювання факторів 
виробництва: за умови повного використання факторів 
виробництва до та після встановлення торговельних відносин 
зростання ціни надлишкового фактора та зменшення ціни 

                                                 
1 Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Финансы, 
1992. – С. 34.  
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дефіцитного фактора внаслідок участі країни в міжнародній 
торгівлі веде до того, що реальні прибутки власників 
надлишкового фактора зростають, тоді як реальні прибутки 
власників дефіцитного фактора зменшуються.  

Цей феномен полягає в тому, що ціна фактора 
змінюється в більшій мірі порівняно з ціною товару, при 
виробництві якого такий фактор інтенсивно використо-
вується, і називається він ефектом підсилення. Як наслідок, 
реальний прибуток країни, що розвивається, яка має 
достатню кількість дешевої робочої сили, як власника праці, 
повинен зрости, оскільки заробітна плата збільшується 
швидше, ніж зростає ціна трудомісткого та зменшується ціна 
капіталомісткого продуктів. Разом з тим, ціна капіталу має 
зменшуватись швидше порівняно з ціною капіталомісткого 
товару, оскільки лише в цьому випадку зміна ціни кінцевого 
товару дорівнюватиме середній зміні вартості факторів 
виробництва. Якщо ж ціна трудомісткого товару зростає, а 
ціна капіталу спадає швидше, ніж вартість капіталомісткого 
товару, то реальний прибуток власників капіталу також 
повинен спадати.  

Теорія Портера. Подальший розвиток на якісно новій 
основі теорія порівняльних переваг одержала в творах 
відомого американського економіста Майкла Портера, під 
назвою "теорія конкурентної переваги країн"1. 

На підставі аналізу статистичного матеріалу, що охопив 
близько 100 галузей восьми промислово розвинутих країн, 
М.Портер створив оригінальну концепцію, центральне місце 
в якій займає ідея так званого "національного ромба", який 
розкриває чотири головні властивості ("детермінанти") 
економіки, що формують конкурентне макросередовище, в 
якому діють фірми цієї країни. Ці детермінанти взаємодіють 
між собою та створюють сприятливе чи несприятливе 
середовище для реалізації потенційних конкурентних 
переваг країни. Такими детермінантами є: 1) забезпечення 
факторами, умовами попиту; 2) стратегії; 3) структура та 
конкуренція фірм; 4) суміжні та підтримуючі галузі. 
Відповідно до теорії Портера інколи навіть недоліки в 
основних базових факторах можуть сприяти розвитку 
інноваційному процесу в даній країні, тобто недоліки 

                                                 
1 Porter M.E. The Comparative Advantage of Nations // Harvard Business 
Review. – 1990, March-April. – Р.73-93.   
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статичної моделі конкуренції можуть стати перевагами в 
динамічній. Наприклад, країни, що розвиваються, маючи у 
своєму розпорядженні та використовуючи значні обсяги 
дешевої сировини або дешевої робочої сили, як правило, не 
досягають великої економічної ефективності. Навпаки, 
обмеження певних видів ресурсів, зокрема, власної сировини, 
що зумовлює високі ціни на неї, примушує активно 
впроваджувати нові технології або нові підходи для 
досягнення конкурентноздатності. 

Ефект масштабу показує зміну середніх витрат на 
виробництво зі збільшенням обсягу виробництва. На рис. 1 
бачимо, що зі збільшення виробництва середні витрати 
частково падають, зокрема через те, що постійні витрати 
тепер припадають на більший обсяг виробництва. 
Наприклад, сталеливарний завод, що виробляє 5 тис. тон на 
рік буде мати вищі витрати на тону продукції, ніж той, який 
виробляє 20 тис. тон. Нижчі середні витрати виробництва 
демонструють ефект масштабу, економію за рахунок обсягу. 

Кількість

д
о
л
./
о
д
.

 
Рис. 1. Приклад ефекту масштабу 1 

 

                                                 
1 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. – 
Львів: Астролябія, 2005. – С. 255.  
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За теорією ефекту масштабу міжнародна торгівля, в 
цілому, веде до таких економічних наслідків для країн: ефект 
економії на масштабах виробництва призводить до росту 
реального прибутку підприємства і зниження ціни товару, що 
має позитивне значення і для експортера, і для імпортера; 
під впливом міжнародної торгівлі зростають загальні обсяги 
виробництва. Фактично ця теорія ілюструє той факт, що 
країни потенційно можуть здобути виграші від зовнішньої 
торгівлі. 

Ринкова конкуренція тісно пов’язана із процесом 
боротьби, суперництва між приватними фірмами за 
утримання ринків збуту своєї продукції. Конкуренція 
виникає у випадку, коли низка фірм випускає (продає) 
подібну чи навіть однакову продукцію одній групі покупців, 
які відтак можуть вибирати товар (послугу) того чи іншого 
виробника. Монополією ж називається ситуація, коли на 
ринку функціонує лише один виробник (продавець) і не існує 
ні конкуренції, ні можливості вибору. Монополія – це 
ринкова ситуація, протилежна до конкуренції та має інші 
економічні наслідки.  

Загалом економіка страждає від монополізації ринків. 
Тому політика конкуренції використовується як один з 
інструментів посилення конкурентної боротьби та 
підвищення ефективності на монополістичних ринках. 
Оскільки на конкурентному ринку існує більше виробників, 
ніж на неконкурентному, то й одним із завдань політики 
конкуренції є заохотити більшу кількість фірм випускати та 
продавати продукцію на ринку. 

Можна простежити зв’язок конкуренції із міжнародною 
торгівлею. Політика конкуренції так само, як і політика 
вільної торгівлі мають спільні цілі: економічне зростання, 
економічна ефективність, добробут споживачів. Тарифні та 
нетарифні торговельні інструменти також дають змогу 
вживати певний тип державних заходів, які ставлять собі за 
мету зменшити конкуренцію іноземних фірм на 
внутрішньому ринку. Тому можна вважати, що торговельні 
норми пов’язані з захистом інтересів виробника, тоді як 
політика конкуренції не зацікавлена у захисті інтересів 
виробників за рахунок дискримінації прав чи вилучення 
інших учасників ринку. Політика конкуренції намагається 
захистити власне процес конкуренції, який свідчить про те, 
що ринок функціонує належним чином, а отже враховувати 



Лекція 7  

217 

не тільки інтереси виробника, але й споживача. Проте деякі 
обмеження щодо іноземних фірм можуть бути цілком 
допустимими з погляду політики конкуренції, поки ринок є 
достатньо конкурентним. 

Зовнішня торгівля в умовах зростання витрат 
заміщення. Класичні теорії політекономії припускали, що 
витрати заміщення факторів виробництва є незмінними. 
Проте у дійсності зі збільшенням обсягів продукції перехід 
від виробництва одного продукту до іншого супроводжується 
зростанням витрат, оскільки ресурси (фактори) не є 
абсолютно взаємозамінюваними для альтернативного їх 
використання. Тобто існує закон зростання альтернативної 
вартості. Наприклад, для виробництва додаткової одиниці 
цукру необхідно відмовитися від дедалі більшої кількості 
зерна. 

За умови дії закону зростання альтернативної вартості, 
країни можуть отримувати вигоду від зовнішньої торгівлі, 
якщо вони спеціалізуватимуться на виробництві тих товарів, 
де мають порівняльну перевагу. Проте за зростаючих витрат 
заміщення одного товару на інший, повна спеціалізація 
країни не вигідна, а внаслідок конкуренції граничні витрати 
заміщення в обох країнах вирівнюються. 

Рівноважна світова ціна і вигоди від міжнародної 
торгівлі. Вигоди від міжнародної торгівлі залежать від того, 
на якому рівні встановлюються рівноважні світові ціни на 
товари і послуги. Так за цією моделлю можна зробити такі 
висновки1: 

- коли світові ціни зростають відносно внутрішніх цін 
певної країни, експорт цієї країни збільшується; 

- коли світові ціни знижуються відносно внутрішніх цін 
певної країни, імпорт цієї країни збільшується; 

- рівновага в міжнародній торгівлі у моделі двох країн 
досягається в точці, в якій крива попиту на імпорт однієї 
країни перетинається з кривою пропозиції експорту іншої 
країни; 

- внаслідок запровадження міжнародної торгівлі 
виробники в країні-експортері виграють (розширення 
виробництва і збуту товару), а споживачі в країні-експортері 
програють, бо внаслідок підвищення цін змушені скорочу-

                                                 
1 Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. 
Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С. 363-364.  
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вати закупівлі. Проте загалом міжнародна торгівля забез-
печує приріст добробуту в країні-експортері (вигоди вироб-
ників перевищують програші споживачів); 

- внаслідок запровадження міжнародної торгівлі спожи-
вачі в країні-імпортері виграють (більша кількість товару за 
нижчими цінами), а виробники в країні-імпортері програ-
ють, бо конкуренція змушує їх знижувати ціни і скорочувати 
виробництво. Проте загалом міжнародна торгівля забезпечує 
приріст добробуту в країні-імпортері (вигоди споживачів 
перевищують програші виробників). 

Для оцінки розподілу вигод від міжнародної торгівлі 
використовують показник "умови торгівлі" – відношення 
експортних цін країни до її імпортних цін. Зростання цього 
показника свідчить про поліпшення умов торгівлі та 
підвищення добробуту країни, а його зниження вказує на 
погіршення умов торгівлі. Тобто коли експортні ціни 
зростають швидше за імпортні, то за кожну одиницю свого 
експорту країна може отримати більше імпортних товарів. 
Динаміка умов торгівлі може залежати від великої кількості 
чинників, серед них коливання попиту на світовому ринку, 
ступінь монополізації ринків окремих країн, зміна у 
технологіях, політичні чи природнокліматичні умови тощо. 

Слід зазначити, що крім розглянутих теоретичних 
концепцій сучасних міжнародних торговельних відносин є 
ще низка моделей, зокрема транспортних витрат, 
співпадіння ринкових сегментів Ліндера, внутрігалузевої 
торгівлі, загальної рівноваги, статичних та динамічних 
ефектів від інтеграції, технологічні теорії торгівлі, концепція 
торговельної держави Р. Розекранца, нова торговельна теорія 
та деякі інші.     

 

2. Торговельна політика 

Суть та основні поняття торговельної політики. 
Торговельна політика – це один із видів економічної 
політики держави, яка охоплює систему регулювання 
зовнішньої торгівлі країни. Цілями торговельної політики є 
забезпечення основи для сприяння торгівлі та виконання 
торговельних відносин. Діяльність у рамках торговельної 
політики складається з розробки, консультацій, узгодження, 
прийняття, застосування, перегляду, захисту та поновлення 



Лекція 7  

219 

торговельних законів, інститутів, практик і стосується 
міжнародного обміну та обігу товарами, послугами, 
капіталом, технологіями, людьми.  

Торговельна політика охоплює багато понять, серед яких 
є питання доступу до ринку, захисту та дискримінації у 
міжнародних торговельних відносинах. Поняття "доступ до 
ринку" передбачає доступ до національного ринку країни для 
іноземних компаній, інвесторів чи постачальників товарів і 
послуг, в результаті чого створюються умови для відкритої 
конкуренції імпортної продукції з вітчизняними 
відповідниками.  

Поняття "протекціонізм" використовують головно як 
захист від імпорту або як захист національних виробників від 
конкуренції з імпортованими товарами чи послугами і 
стосується обмеження імпорту за допомогою тарифів і/або 
нетарифних бар’єрів. Питання захисту реалізується через 
торговельну політику протекціонізму – обмеження імпорту з 
метою сприяння успішному розвитку відносно неефективних 
внутрішніх виробників, послаблюючи конкуренцію з 
іноземними виробниками. 

Дискримінація – сприятлишівий або більш 
обмежувальний режим у торгівлі одним товаром чи послугою 
порівняно з іншими, який застосовує одна країна по 
відношенню до інших з будь-яких причин. Дискримінацію 
застосовують як між товарами і послугами на внутрішньому 
ринку, так і між різними іноземними виробниками товарів та 
поставниками послуг.  

Торговельна політика стосується застосування 
національних і міжнародних правових норм, а також 
дипломатичної практики. Тому для ефективного здійснення 
торговельної політики потрібно розуміння міжнародного 
права, різних видів міжнародних договорів і домовленостей, 
принципів міжнародної торговельної системи, а також 
комерційної дипломатії1. Задоволення національних 
торговельних інтересів у рамках торговельної політики 
країни здійснюється через систему внутрішньодержавного 
регулювання та укладення міждержавних угод і 
домовленостей.  

                                                 
1 Див.: Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. 
посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С. 8. 
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Торговельні інтереси можна поділити на торговельні 
інтереси держави, бізнесу та громад. Торговельна політика 
існує для того, щоб задовольняти торговельні інтереси 
держави. Одним з таких інтересів може бути позитивне 
сальдо торговельного балансу, захист стратегічних галузей 
національної економіки від іноземної конкуренції та інші. 
Хоча державні органи є безпосередньо здійснюють торго-
вельну політику та беруть участь у торговельних переговорів, 
проте результатами цієї діяльності користуються приватні 
фірми, які мають власні торговельні інтереси. Різні 
виробники намагаються одержати вигоду протилежними 
шляхами. Одні намагаються просувати свою продукцію на 
світовий ринок, лобіюючи відкриту торговельну політику, 
інші розвивають збут на внутрішньому ринку та лобіюють 
збільшення торговельних бар’єрів, які б захистили їх від 
недобросовісної конкуренції імпорту. 

Державні службовці, що проводять торговельну політику 
стикаються з постійно зростаючою потребою відповідати 
широким соціальним інтересам, наприклад, справедливий 
розподіл прибутків, захист навколишнього середовища, 
демократизація та прозорість державної політики. Тому 
торговельна політика повинна ґрунтуватися на принципах 
неупередженості, справедливості та знаходження рівноваги 
між різними соціальними інтересами, а також між 
інтересами бізнесу та громадськості.  

Можна визначити три види торговельної політики: 
- політика вільної торгівлі або політика лібералізму; 
- політика захисту внутрішнього ринку або політика 

протекціонізму; 
- торговельна політика змішаного типу. 
Політика вільної торгівлі передбачає зниження або 

ліквідацію торговельних бар’єрів на шляху експортно-
імпортних операцій товарами чи послугами. Вона охоплює 
інтеграційні процеси на регіональному і/або глобальному 
рівнях. Відповідно розрізняють торговельну політику 
регіоналізму та багатостороннього співробітництва. Часто 
політика регіональної інтеграції здійснюється паралельно з 
політикою багатостороннього співробітництва.  

Політика протекціонізму передбачає обмеження або 
заборону імпорту всіх або окремих товарів/послуг, застосу-
вання різноманітного інструментарію для обмеження чи 
заборони доступу до внутрішнього ринку. Крайньою формою 
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політики протекціонізму є політика економічного націона-
лізму та економічної ізоляції. 

Торговельна політика змішаного типу використовує 
інструменти політики лібералізму і протекціонізму залежно 
від внутрішнього становища країни, ситуації на міжнародних 
ринках, сектору економіки та рівня відносин з торговель-
ними партнерами. Зазначимо, що цей вид торговельної 
політики є найбільш раціональним з погляду задоволення 
національних інтересів держави і використовується пере-
важною більшістю країн світу.  

Аргументи на користь політики лібералізму. 
Завдяки вільній торгівлі, яка ґрунтується на принципі 
порівняльних переваг, світова економіка може досягнути 
більш ефективного розміщення ресурсів і більш високого 
рівня матеріального благополуччя. Зростаюча конкуренція з 
іноземними фірмами внаслідок відкриття ринків і лібералі-
зації торгівлі заставляє місцеві фірми переходити на 
виробничі технології з найнижчими витратами, застосо-
вувати інновації, слідкувати за науково-технологічним 
прогресом, підвищувати якість продукції і використовувати 
нові методи менеджменту та маркетингу, і таким чином, 
сприяти економічному зростанню.  

Вільна торгівля надає споживачам можливість вибору з 
ширшого асортименту продукції. Внаслідок відміни торго-
вельних бар’єрів ціни на споживчі товари знижуються.  

Фактично аргументом політики вільної торгівлі є стиму-
лювання конкуренції. 

Аргументи на користь політики протекціонізму 
також мають значення у формуванні торговельної політики. 
Проте виникає питання наскільки вони вагомі? Запропо-
нуємо декілька найбільш вживаних аргументів на користь 
політики протекціонізму: 

1. Необхідність забезпечення оборони. Цей аргумент 
радше має військово-політичний, а не економічний характер. 
За ним торговельні бар’єри від імпорту потрібні для 
збереження чи посилення стратегічно важливих галузей, які 
потрібні для оборони чи ведення воєн. Як правило, до 
стратегічних галузей відносять військово-промисловий 
комплекс, енергетику, комунікації, сільське господарство та 
деякі інші. Проте такий підхід до торговельної політики 
послаблює виробничу ефективність.   
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2. Захист новостворених галузей. Часто вважають, що 
торговельні заходи захисту потрібні, щоб дати змогу 
становлення новим галузям. Проте довгострокове викорис-
тання заходів захисту може призвести до зниження 
ефективності цих галузей. 

3. Захист наукомістких виробництв, які використо-
вують передові технології. На думку протекціоністів, якщо 
обмежити доступ імпортних товарів до внутрішнього ринку, 
захищені вітчизняні підприємства швидше зростатимуть і 
знижуватимуть витрати внаслідок великих масштабів 
виробництва. Такі підприємства можуть домінувати і на 
світовому ринку та їхні прибутки перевищать втрати від 
торговельних бар’єрів. Однак захист високотехнологічних 
галузей усіма країнами обмежив би вигоди від міжнародної 
спеціалізації і торгівлі.   

4. Збільшення внутрішньої зайнятості. Проте цей 
аргумент є доволі спірним, оскільки важко сказати, чи 
кількість робочих місць буде більшою при збереженні 
захисту внутрішніх підприємств, які випускають імпорто-
заміщуючу продукцію, чи при відкритті зовнішніх ринків для 
внутрішніх підприємств-експортерів, які будуть мати змогу 
розширити виробництво, а відтак, зайнятість. Крім того, 
лібералізація торговельного режиму країни стимулює притік 
іноземних інвестицій, що є джерелом для створення 
додаткових робочих місць. 

5. Потреба збільшення доходів держбюджету за 
рахунок введення митних тарифів. Проте встановлення 
високих тарифів призводить до зменшення невигідності 
імпортних операцій для підприємств, а відтак скорочення 
імпорту та відповідно сплати мита, що зменшить надхо-
дження до держбюджету. Крім цього, така політика додає 
стимулів для контрабанди та корупції митних органів.  

6. Захист вітчизняних фірм від імпорту за заниженими 
цінами та інших проявів недобросовісної конкуренції. Проте 
у випадку демпінгового імпорту слід запроваджувати лише 
антидемпінгове мито, у випадку субсидованого імпорту – 
компенсаційне мито.  

Інструменти торговельної політики. Виділяють такі 
інструменти торговельної політики: 

1) тарифні; 
2) нетарифні. 
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Тарифні обмеження. До тарифних інструментів відносить 
митні тарифи, митні збори, податки. Найвпливовішим видом 
тарифних обмежень є мито. Митом вважається податок, який 
стягується з товару при перетині ним митного національного 
кордону. Імпортне мито – це податок, який стягується з 
імпортованих товарів, а експортне мито накладається на 
експортовані товари. Більшість країн застосовують саме 
імпортне мито, а експортне в основному застосовується 
країнами, що розвиваються, по відношенню до традиційного 
експорту, щоб збільшити надходження до держбюджету 
(наприклад, експортне мито стягується при експорті нафти з 
Росії, кави з Бразилії).  

За допомогою імпортного мита проводиться пере-
розподіл доходів від споживачів, які змушені платити більше 
за імпортні товари, до внутрішніх виробників цього товару, 
які можуть отримати більш високу ціну за свій товар. 

У міжнародній торгівлі застосовують три види тарифів: 
адвалорний, специфічний і комбінований (змішаний). 

Адвалорний тариф – це ставка тарифу, виражена у 
процентному відношенні до вартості імпортованого товару. 
Наприклад, якщо ставка тарифу на товар становить 10 %, а 
вартість імпортного товару становить 1000 дол. США за одну 
тонну, то тариф у такому випадку дорівнюватиме 100 дол. 
США за тонну імпортованого товару.  

Специфічний тариф – це ставка тарифу, виражена в 
грошовій формі, на одиницю кількості (обсягу, ваги тощо) 
імпортованого товару. Наприклад, ставка тарифу на товар 
становить 150 дол. США за одну тонну.  

Комбінований (змішаний) тариф складається з двох 
компонентів: адвалорного і специфічного. Як приклад, 
можна навести тариф, який дорівнює 5 % від митної вартості 
товару, плюс 70 дол. США за одну тонну ваги цього товару.  

Існують особливі види мита, а саме: 
Спеціальне захисне мито в рамках захисних заходів у 

випадку різкого збільшення імпорту товарів, який завдає чи 
загрожує завданням серйозної шкоди вітчизняним 
виробникам. Відповідно до правил Світової організації 
торгівлі "серйозна шкода" – це значне загальне погіршення 
становища в певній галузі вітчизняного виробництва. Таке 
спеціальне захисне мито можна застосовувати на 
короткостроковий період після проведення розслідування в 
результаті якого має бути встановлено факт різкого 
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зростання імпорту, серйозної шкоди та причинно-наслід-
ковий зв’язок між різким зростанням імпорту і завданням 
серйозної шкоди.    

Антидемпінгове мито – це тимчасове мито у розмірі 
різниці між цінами продажу товару на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, що вводиться країною-імпортером з 
метою нейтралізації негативних наслідків нечесної цінової 
конкуренції на основі демпінгу. Застосування антидемпін-
гових заходів дає змогу відновити структуру зовнішньої 
торгівлі та запобігти руйнуванню реального сектора. Мета 
антидемпінгового мита – ліквідувати штучно створену 
порівняльну перевагу умовного характеру, захистити націо-
нального товаровиробника, підвищити його конкуренто-
спроможність. 

Компенсаційне мито – це спеціальне мито, яке 
накладають на імпорт для компенсації державних субсидій, 
наданих виробникам чи експортерам аналогічних товарів у 
країні-експортері. Компенсаційне мито накладають з метою 
“нейтралізації будь-якої субсидії, яку надають прямо чи не 
прямо після виготовлення, виробництва чи експорту будь-
якого товару”. Компенсаційні заходи є відповіддю на субсидії, 
щоб запобігти завданню шкоди вітчизняним виробникам 
субсидованим імпортом. 

Нетарифні інструменти торговельної політики. 
Значення саме нетарифних обмежень істотно зросло за 
останні 50 років, оскільки в результаті кількох раундів 
багатосторонніх переговорів митні тарифи були суттєво 
знижені.  

Нетарифні бар’єри охоплюють велику кількість 
інструментів та умов, які перешкоджають руху прямих 
потоків товарів і послуг через національні кордони. 
Перешкоди, які можуть мати характер нетарифних бар’єрів, 
враховують: 

- кількісні обмеження, серед них квоти, ліцензування, 
добровільні експортні обмеження;  

- стандарти та технічні бар’єри, серед них технічні 
вимоги до товарів, санітарні та фітосанітарні заходи 
(правила, що стосуються безпеки для здоров’я людей, тварин, 
рослин); 

- приховані бар’єри, серед них державні закупівлі у 
національних виробників, вимоги про вміст місцевих 
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компонентів в імпортованих товарах, правила визначення 
походження товарів; 

- фінансові інструменти держави та підприємств, 
наприклад, субсидування, кредитування, антидемпінгові 
(проти демпінгового імпорту) та компенсаційні (проти 
субсидованого імпорту) розслідування; 

- неекономічні нетарифні методи, серед них торговельні 
угоди, дискримінаційні правові режими щодо певних країн 
чи секторів тощо; 

- корупція, заплутані та складні митні та адміністративні 
процедури; 

- непослідовне застосування будь-яких правил торгівлі. 
Імпортні квоти можуть застосовуватися з метою захисту 

національної промисловості, сільського господарства та/або 
для збалансування торговельного та платіжного балансів. 
Імпортні квоти найбільш широко були розповсюджені у 
Західній Європі після Другої світової війни. 

Одним із важливих методів нетарифних обмежень є 
добровільне обмеження експорту, коли країна-імпортер 
змушує іншу країну, свого торговельного партнера, обмежити 
обсяг його експорту під тиском застосування більш жорстких 
торговельних обмежень, якщо він загрожує діяльності 
промисловості країни-імпортера. Добровільні обмеження 
експорту є предметом переговорів між країнами, як 
розвиненими, так і тими, що розвиваються, в основному в 
таких галузях, як сталеплавильна, текстильна, виробництво 
електроніки, автомобілів. 

Стандарти та технічні бар’єри охоплюють вимоги щодо 
безпеки, наприклад, для автомобілів та побутового 
електричного обладнання, санітарно-гігієнічні норми щодо 
продуктів харчування та особистого користування, вимоги 
щодо маркування, етикетування та пакування, які повинні 
містити інформацію про країну походження, вміст товару, 
його нетто вагу тощо. Незважаючи на те, що більшість таких 
вимог є обґрунтованими, існують і випадки не оправданого їх 
застосування, наприклад, заборона на рекламу віскі у 
Франції, вимога у Канаді, що маргарин не повинен бути 
жовтого кольору. 

Іншим торговельним обмеженням є законодавча вимога 
в багатьох країнах до власних урядів купувати лише товари 
вітчизняного виробництва, хоч ціни на них є вищими ніж на 
імпортні. 
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3. Багатостороння система регулювання міжнародної 
торгівлі 

Багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі 
здійснюється в рамках діяльності міжнародних організацій у 
сфері торговельно-економічних відносин відповідно до 
підписаних міжнародних угод та домовленостей. Міжнародні 
організації дають постійність і стабільність системі регулю-
вання міжнародної торгівлі, вони є форумами для перего-
ворів між країнами щодо торговельних та пов’язаних з 
торгівлею питань. Сьогодні існує близько 300 міжурядових 
організацій, які займаються лише економічними питаннями.  

Формування сучасної системи багатостороннього регулю-
вання міжнародної торгівлі розпочалося на Конференції у 
Бреттон-Вудсі (США) наприкінці Другої світової війни, 
завданням якої було сприяти зростанню міжнародного 
економічного добробуту та стабільності шляхом багато-
стороннього співробітництва. Домовленості у Бреттон-Вудсі 
заклали підвалини для заснування Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (МБРР), відомого як Світовий 
Банк, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Міжна-
родної організації торгівлі (МОТ). Проте МОТ так ніколи і не 
було утворено. Проте було досягнуто успіху у підписанні 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), яка 
проіснувала на основі спеціальних організаційних домовле-
ностей аж до створення у 1994 р. Світової організації торгівлі 
(СОТ). 

Основою багатостороннього регулювання міжнародної 
торгівлі є регуляторні правила ГАТТ і СОТ. Після тривалого 
періоду (між двома світовими війнами) переважання 
політики протекціонізму країни усвідомили потребу у 
лібералізації міжнародної торгівлі для розширення 
виробництва та відбудови зруйнованих економік у ході 
Другої світової війни. Крім цього, більш тісна інтеграція, 
відкритість та прозорість в економічній сфері розглядалась 
як запорука підтримки миру. Таким чином, країни з різними 
рівнями розвитку та політичними системами погодились, що 
їм потрібні нові торговельні правила, нехай навіть тимчасові. 
В результаті у 1947 р. було підписано Генеральну угоду з 
тарифів і торгівлі.  



Лекція 7  

227 

Представники урядів повинні були зустрічатись для 
обговорення питань, пов’язаних з угодою ГАТТ, а також для 
ведення торговельних переговорів. Для цього необхідним був 
секретаріат і в результаті виникла тимчасова організація, яка 
проіснувала півстоліття. Текст документу виконував функції 
правової бази, а організація функціонувала одночасно як 
виконавчий орган і орган врегулювання торговельних 
суперечок. Формальний організаційний механізм для 
реалізації угод у сфері міжнародної торгівлі був створений 
лише після заснування Світової організації торгівлі  

Розвиток світової торговельної системи від ГАТТ до СОТ 
можна охарактеризувати як повільний і поступовий. Країни 
зобов’язувалися дотримуватися правил доти, доки вони не 
суперечили внутрішньодержавному законодавству. З часом, 
коли уряди держав усвідомили користь від лібералізації 
міжнародної торгівлі, вони знизили внутрішні торговельні 
бар’єри і прийняли міжнародні рамкові правила у багатьох 
сферах внутрішньої політики. Успіх системи ГАТТ значною 
мірою залежав від здатності організації адаптуватися, 
коригуватися і надавати перевагу ширшим цілям перед 
цілями, яких можна досягти у будь-який конкретний час. 

На Конференції Міністрів країн-учасників ГАТТ в 
Марракеші (Марокко) 15 квітня 1994 р. було підписано низку 
угод про подальшу лібералізацію торгівлі та заснування 
Світової організації торгівлі. Ці угоди набули чинності 1 січня 
1995 р. 

Міжнародна організаційна система ГАТТ трансформу-
валася у систему регулювання СОТ. ГАТТ існує у формі 
багатосторонньої угоди, що регламентує торгівлю товарами. 
Крім ГАТТ до системи регулювання СОТ входять Генеральна 
угода про торгівлю послугами (ГАТС), Угода про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та багато 
інших.  

Функції та організаційна структура СОТ. Основним 
завданням СОТ було поставлено сприяння безперешкодній 
міжнародній торгівлі через усунення тарифних і нетарифних 
бар’єрів у торгівлі, запобігання зловживань з боку країн-
членів, забезпечення прозорості і послідовності їхньої 
торговельної політики.  

Діяльність СОТ ґрунтується на угодах, узгоджених і 
підписаних більшістю країн-учасниць міжнародної торгівлі. 
Ці документи забезпечують правову основу й основні 
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правила організації міжнародної торговельної діяльності. 
Такі угоди обговорюють і підписують на урядовому рівні.  

Станом на жовтень 2011 р. членами СОТ є 153 країни й 
окремі митні території. Прийняття основних рішень 
відбувається консенсусом, коли жодна з присутніх країн не 
заперечує проти ухвалення угоди. Зрозуміло, що така велика 
кількість членів, а відтак, позицій і інтересів, часто породжує 
значні проблеми в обговоренні та прийнятті рішень. 
Сторони, укладаючи між собою угоди, часто мають власне 
тлумачення тих чи інших міжнародних правил торгівлі, що 
потребує участі СОТ у врегулюванні суперечок.  

Основні функції СОТ пов’язані з веденням торговельних 
переговорів і з втіленням у життя домовлених правил 
багатосторонньої торгівлі (разом з питаннями врегулювання 
суперечок).  

Крім того, особлива увага в СОТ приділяється таким 
спеціальним видам діяльності: 

1. Допомога країнам з перехідною економікою та країнам, 
що розвиваються. 

2. Спеціальна допомога у збільшенні обсягів експорту. 
3. Співробітництво у сфері глобальної економічної 

політики. 
4. Перегляд торговельної політики країн-членів. 
5. Повідомлення про введення нових і внесення змін до 

існуючих торговельних заходів у сфері торгівлі. 
Керівництво СОТ здійснюють її країни-члени. Вони 

беруть активну участь у роботі органів цієї організації, яка 
проходить протягом всього року в штаб-квартирі СОТ у 
Женеві. Підтримка, сприяння та допомога цим органам 
надходить від працівників постійно діючого Секретаріату 
СОТ. Усі країни-члени СОТ можуть брати участь у роботі всіх 
Рад, комітетів і т.д., за винятком Апеляційного органу, груп 
експертів з врегулювання суперечок, Органу моніторингу 
текстилю та Комітетів з обмеженою кількістю учасників. 

Нові перспективи діяльності СОТ визначені на четвертій 
Конференції Міністрів СОТ 9–14 листопада 2001 р. в Доcі 
(Катар) і закріплені у Декларації. З прийняттям Доської 
Декларації, починається новий раунд переговорів щодо 
подальшої комплексної лібералізації світової торгівлі. Цей 
раунд ще називають Раундом розвитку, оскільки в центр 
переговорів поставлено питання розвитку країн, що 
розвиваються, та найменш розвинутих країн.  
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У рамках Доського раунду визначено перелік пріоритетів 
СОТ, цілей і розкладів поточних переговорів стосовно 
сільського господарства та послуг, а також переговорів (або 
можливості їх проведення) з широкого кола питань. До них 
належать, зокрема, питання про тарифи на промислову 
продукцію, торгівлю та інвестиції, торгівлю та конкурентну 
політику, окремі аспекти взаємозв’язку між торгівлею і 
навколишнім середовищем, удосконалення системи врегулю-
вання суперечок, торговельних аспектів прав інтелектуальної 
власності та інші1. 

Крім Світової організації торгівлі питаннями міжна-
родної торгівлі займаються численні міжнародні інституції. 
Важливим кроком у формуванні мережі міжнародних 
організацій і угод було заснування Організації Об’єднаних 
Націй (ООН). Ця організація об’єднує у своїй структурі 
десятки спеціалізованих інституцій у сфері міжнародної 
торгівлі, серед них: Конференція ООН з питань торгівлі та 
розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з права міжнародної 
торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Програма розвитку ООН (ПРООН). 
Автономними організаціями системи ООН є Світова митна 
організація (СМО), Продовольча та сільськогосподарська 
організація (ФАО), Світова організація інтелектуальної 
власності (ВІПО), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), 
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), 
Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та деякі 
інші. 

Крім багатосторонньої системи регулювання міжнарод-
них торговельних відносин в рамках СОТ та інших органі-
зацій, існують регіональні торговельні об'єднання та угоди. 
Регіональні та національні ініціативи сприяли появі значної 
кількості регіональних договорів з питань вільної торгівлі, 
митних союзів і домовленостей щодо регіональної кооперації 
у всьому світі. Крім того, укладалися більш спеціалізовані 
двосторонні угоди, які розглядали проблеми інвестицій, 
експортних кредитів і подвійного оподаткування.  

Протягом 1990-х рр. і на початку ХХІ ст. простежувалося 
безпрецедентне поширення регіональної економічної 

                                                 
1 Детальніше див.: World Trade Organization. Ministerial Conference Doha. 
Fourth Section. Doha 9-14 November, 2001. Ministerial Declaration. – 
Document WT/MIN(01)/DEC/W1. -<http://www.wto.org/english/thewto_e/ 
minist_e/min01_e/mindecl_e.htm>. 
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інтеграції. Європейський Союз можна вважати хорошим 
прикладом успішного регіонального інтеграційного блоку, 
який знаходиться на шляху переходу до вищого рівня 
інтеграції – політичного союзу. В Америці в межах таких 
регіональних об’єднань як НАФТА, МЕРКОСУР та інших 
вдалося створити тісну багатосекторну кооперацію. Зараз 
обговорюють можливості створення Зони вільної торгівлі 
Америки. В межах іншого регіонального угрупування 21 
країни тихоокеанського регіону, у томучислі країни-члени 
НАФТА, Японія, Китай, Російська Федерація, Австралія та 
інші, розробляється амбітний проект створення пан-
тихоокеанської зони вільної торгівлі під егідою Азійсько-
Тихоокеанського економічного співтовариства (АПЕК). 
Регіональні економічні блоки у Східній Європі, Центральній 
Америці, різних регіонах Південної Америки, Південно-
Східної Азії та окремих частинах Африки також мають 
значний вплив на торгівлю та ділову активність у відповідних 
регіонах.  

Таким чином, система багатостороннього регулювання 
міжнародної торгівлі містить комплекс регуляторних політик 
на внутрішньодержавному та міждержавному рівнях, вплив 
на яку мають численні міжнародні та регіональні установи, 
недержавні інституції, бізнес організації та об’єднання 
індивідів. Проте основою багатостороннього регулювання 
міжнародної торгівлі є Світова організація торгівлі, яка 
охоплює понад 150 країн-членів і близько 97 % світової 
торгівлі. 

 

4. Торговельна політика України у напрямі інтеграції 
до світової економіки 

Зовнішня торгівля України. Для аналізу політико-
економічних передумов формування торговельної політики 
України, слід оцінити стан зовнішньої торгівлі нашої країни.  

Зростання обсягів зовнішньої торгівлі, і насамперед 
експорту, був одним з найважливіших факторів зростання 
ВВП України. За даними Державного комітету статистики 
України торговельний оборот України (без обліку неоргані-
зованої торгівлі) постійно зростає. Експорт товарів і послуг у 
2007 році складав 126,6 млрд дол. США, а імпорт – 129,9 
млрд дол. США. Починаючи з 2005 року спостерігається 
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переважання імпорту в Україну над експортом. Так сальдо 
торговельного балансу у 2007 році склало 3,3 млрд. дол. 
США. 

Основним торговельним партнером України є країни ЄС 
та Російська Федерація.  

Товарна структура експорту продовжувала носити 
сировинну спрямованість. Разом з тим частка неопра-
цьованих сировинних матеріалів поступово знижується за 
рахунок випереджального зростання експорту метало-
продукції, добрив, нафтопродуктів, продукції органічної і 
неорганічної хімії й інших товарів.  

На структуру імпорту вплинув рівень виробництва 
усередині країни. Підвищенню ефективності імпортних 
операцій і зростання їхніх обсягів сприяла стабілізація курсу 
гривні стосовно долара. Товарна структура імпорт складає 
енергоносії, машини і устаткування з країн дальнього 
зарубіжжя і держав СНД, продукція хімічної промисловості, 
продовольча продукція.  

Чинниками, які обумовили зазначене зростання екс-
порту, можна вважати:  

- поліпшення кон’юнктури на основних ринках експорт-
ної продукції України; 

- економічне зростання в Україні;  
- надбання українським бізнесом досвіду роботи на 

зовнішньому ринку та необхідних фахівців для цієї діяль-
ності; 

- посилення державної політики у сфері зовнішньої 
торгівлі та заохочення експортної діяльності; 

- гармонізація національної нормативно-правової бази з 
нормами міжнародного права, що полегшило налагодження 
підприємствами зовнішньоекономічних зв’язків;  

- активізація співпраці українських компаній з 
іноземними фірмами в рамках міжнародної виробничої 
кооперації. 

Незважаючи на це, український експорт у багатьох 
країнах натикається на політико-торговельні бар’єри у 
вигляді нетарифних заходів і антидемпінгових мит через 
лобіювання власних інтересів виробниками країн-імпортерів 
української продукції. Починаючи з 1992 року, проти 
української продукції було порушено та проведено понад сто 
антидемпінгових, спеціальних і компенсаційних розслі-
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дувань. При цьому, значна частина цих заходів стосується 
продукції гірничо-металургійного сектору України.  

Україна підтримує активну участь у діяльності більшості 
багатосторонніх організацій з питань торгівлі, серед них: 

1) Організація Об’єднаних Націй (ООН): Комісія ООН з 
права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Конференція ООН 
з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Програма ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП), Програма розвитку 
ООН (ПРООН), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК); 

2) спеціалізовані установи та інші автономні міжурядові 
організації системи ООН: Світова митна організація (СМО), 
Світова організація інтелектуальної власності (ВІПО), 
Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна організа-
ція цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна фінансова корпо-
рація (МФК), Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація 
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО); 

3) міжнародні організації, що не входять до системи 
ООН: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Міжнародна організація стандартизації (ІСО), Організація 
чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС); 

4) конвенційні органи: Конференція сторін Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою зникнення, Конференція сторін 
Конвенції про охорону біологічного різноманіття; 

5) міжнародні організації, у роботі яких Україна бере 
участь як спостерігач або асоційований член: Світова 
організація торгівлі (СОТ), Генеральна конференція з мір і 
ваги, Європейський комітет з стандартизації, Європейський 
комітет з стандартизації в електротехніці1. 

Україна є учасником низки угод щодо регіональної 
економічної інтеграції, зокрема, Співдружності незалежних 
держав (СНД), Чорноморського економічного співробіт-
ництва, зони вільної торгівлі з Грузією, Азербайджаном та 
Молдовою (ГУУАМ), Єдиного економічного простору (ЄЕП). 

Зважаючи на глобалізаційні процеси та довгострокові 
інтереси нашої країни, Україна поглиблює інтеграцію у 
світову економіку, в тому числі й у багатосторонню 

                                                 
1 Детальніше див. офіційну веб-сторінку Головного управління державної 
служби України. – <http://www.guds.gov.ua/D_S/1371-2002, %2013_09_ 
2002.htm>. 
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торговельну систему СОТ, щоб мати можливість користу-
ватися всіма позитивними набутками, які має і матиме СОТ.  

Приєднання України до системи ГАТТ/СОТ було одним з 
пріоритетних завдань економічної політики нашої країни з 
часу здобуття незалежності. Україна подала заявку про намір 
приєднатися до цієї системи у 1993 році. Переговорний 
процес щодо вступу України до СОТ був складним і 
тривалим, що пояснювалося як економічними, так і 
геополітичними чинниками, переплетенням інтересів країн-
членів СОТ у прагненні забезпечити для своїх товарів 
пільгові умови доступу до ринку України. Основні вимоги 
країн-членів СОТ зводяться до чіткої систематизації націо-
нального законодавства, що регулює торговельні відносини, 
прозорості процедур доступу до ринку, спрощення й 
автоматизації механізму контролю якості імпортованих 
товарів.  

Україна успішно завершила переговори щодо її вступу до 
СОТ. Протокол про вступ України до СОТ було підписано 5 
лютого 2008 року, а 15 квітня 2008 року Верховна Рада 
України ратифікувала його. Наша країна стала повно-
правним членом СОТ з 16 травня 2008 року.  

Україна після вступу в СОТ отримала право користу-
ватися всіма перевагами членства в цій організації. Це, 
зокрема, можливість розвитку зовнішньоторговельних 
зв’язків України відразу з усіма країнами-членами СОТ. 
Прогнозованим є покращення інвестиційного клімату та 
збільшення прямих іноземних інвестицій. Україна має право 
представляти національні інтереси, впливати на формування 
багатосторонніх правил світових торговельних зв’язків у 
рамках форумів СОТ, а також брати активну участь у всіх 
спеціалізованих органах СОТ, у тому числі Органі врегулю-
вання суперечок, який вирішує різноманітні торговельні 
суперечки між країнами-членами СОТ. Україна може 
подавати свої вимоги щодо покращання доступу до ринку 
товарів і послуг іншим країнам-претендентам на вступ до 
СОТ, застосовувати комплекс обґрунтованих заходів захисту 
внутрішнього ринку в окремих галузях економіки. Від 
лібералізації торгівлі виграють споживачі через збільшення 
асортименту товарів, і зниження цін на них. Вступ України в 
СОТ є необхідною умовою інтеграції нашої держави до ЄС. І 
це лише деякі з численних переваг членства України в 
Світової організації торгівлі.  
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Проте процес вступу та імплементації зобов’язань при 
вступі до СОТ ускладнюється неготовністю окремих галузей 
економіки нашої країни до лібералізації і незадовільним 
рівнем економічного розвитку країни загалом. Ключовим у 
контексті членства нашої країни в СОТ виступає питання: як 
максимізувати потенційні переваги участі в багатосторонній 
торговельній системі та мінімізувати можливі збитки 
України в короткостроковій перспективі після вступу до СОТ. 
Як показує досвід інших країн, вступ у СОТ не дає відразу 
позитивного ефекту. Великого позитиву треба сподіватися 
тільки в довгостроковій перспективі.  

З огляду на все, можна зробити висновок, що для України 
приєднання до СОТ відповідає її стратегічним інтересам, є 
головним пріоритетом зовнішньоекономічної політики 
України та важливим фактором розвитку національної 
економіки. Основні проблеми після вступу до СОТ – 
імплементація своїх зобов'язань при вступі до СОТ, 
прискорення структурних реформ і створення необхідних 
стимулів для підвищення конкурентоздатності виробників не 
лише на внутрішньому, але й на зовнішньому ринках. 

 
*  *  * 

1. Сучасні теорії міжнародної торгівлі відображають нові 
досягнення світової економічної думки, проте ґрунтуються на 
класичній політекономії. Вони досліджують основи міжна-
родного поділу праці, ефективність міжнародної спеціалізації 
для окремих країн чи регіонів, фактори конкурентоздатності 
країни у світовій торгівлі. 

2. Неокласичну економічна теорію вважають методоло-
гічною основою аналізу міжнародного обміну, яка разом з її 
уточненнями та доповненнями складає основу теоретичної 
концепції сучасної міжнародної торгівлі. Сутність неокла-
сичного підходу (модель Гекшера-Оліна та її модифікації): з 
різних причин розподіл матеріальних і людських ресурсів 
між країнами є нерівномірним, що пояснює розходження 
відносних цін на товари, від яких, у свою чергу, залежать 
національні порівняльні переваги.  

3. Розвиток теоретичної концепції сучасних міжнародних 
торговельних відносин продовжився завдяки “теорії конку-
рентної переваги країн” М. Портера, моделі ефекту масштабу 
від міжнародної торгівлі, зростання витрат заміщення, теорії 
міжнародної торгівлі в умовах конкурентного та моно-
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полістичного ринку, моделі рівноважної світової ціни і вигод 
від міжнародної торгівлі та багатьох інших. 

4. Торговельна політика охоплює систему регулювання 
зовнішньої торгівлі країни з метою сприяння торгівлі та 
виконання торговельних відносин. Торговельна політика 
стосується застосування національних і міжнародних право-
вих норм, а також комерційної дипломатії. Розрізняють три 
види торговельної політики: політика вільної торгівлі 
(лібералізму); політика протекціонізму; торговельна полі-
тика змішаного типу.  

5. Основні аргументи на користь політики вільної торгівлі 
є стимулювання конкуренції. Аргументи на користь політики 
протекціонізму є дискусійними та виражаються як необхід-
ність забезпечення оборони, захист новостворених галузей та 
наукомістких виробництв, збільшення внутрішньої зайня-
тості, потреба збільшення доходів держбюджету, захист від 
недобросовісної конкуренції.  

6. Виділяють дві групи інструментів торговельної 
політики: 1) тарифні (мита, збори, податки); 2) нетарифні 
(кількісні обмеження, стандарти та технічні бар’єри, 
приховані бар’єри у торгівлі, фінансові інструменти держави 
та підприємств, неекономічні методи та адміністративні 
процедури, непослідовне застосування будь-яких правил 
торгівлі).  

7. Багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі 
здійснюється в рамках діяльності міжнародних економічних 
організацій, підписаних багатосторонніх угод та домовле-
ностей (таких як Генеральна угода з тарифів і торгівлі, 
Світова організація торгівлі, Світова митна організація та 
інші), а також в рамках регіональних інтеграційних 
об’єднань. 

8. Основними завданнями Світової організації торгівлі є 
сприяння безперешкодній міжнародній торгівлі через 
усунення тарифних і нетарифних бар’єрів у торгівлі, 
запобігання зловживань з боку країн-членів, забезпечення 
прозорості і послідовності їхньої торговельної політики. 
Система регулювання СОТ має глобальний характер, 
оскільки охоплює 152 країни та окремі митні території та 
близько 97% торгівлі. СОТ має розгалужену організаційну 
структуру, чітку процедуру прийняття рішень, набуття 
членства, врегулювання суперечок, програми розвитку 
торгівлі.  
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9. Україна – це велика торговельна країна. Показники 
експорту та імпорту в Україні щорічно зростають. Ріст 
експорту був одним з найважливіших факторів зростання 
ВВП України. Основним торговельними партнерами України 
є країни ЄС та Російська Федерація. Головно Україна 
експортує продукцію металургійної, хімічної та харчової 
промисловості, сільського господарства, транспортні послуги, 
а імпортує енергоносії, продукцію хімічної промисловості, 
машинобудування.  

Україна підтримує політику інтеграції у світову економіку 
через лібералізацію своєї зовнішньої торгівлі та активну 
участь у діяльності багатьох багатосторонніх організацій з 
питань торгівлі, серед них Світова організація торгівлі, 
ЮНКТАД, Світова митна організація (СМО), Світова органі-
зація інтелектуальної власності (ВІПО) та інші. Актуальним 
питанням є інтеграція нашої країни до ринку Європейського 
Союзу. 

 

Основні терміни і поняття 

Торгівля – похідне від слова "торг", тобто торгівля 
відбувається, коли покупець і продавець погоджуються щодо 
взаємовигідних ціни і умов купівлі-продажу товару чи 
послуги. 
 
Міжнародна торгівля є формою зв’язку між виробниками 
різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу 
праці та відображає їхню взаємну економічну залежність. 
 
Зовнішня торгівля – це торгівля якої-небудь країни з 
іншими країнами, що складається з оплачуваного ввозу 
(імпорту) і оплачуваного вивозу (експорту) товарів, 
співвідношення між якими називають торговельним 
балансом.  
 
Показник відкритості торгівлі – це відношення 
торговельного обороту країни до її валового внутрішнього 
продукту. 
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Міжнародний обмін – це обмін надлишкових факторів на 
рідкісні: країна експортує товари, виробництво яких вимагає 
більшу кількість факторів, що є в достатку. 
 
Конкуренція виникає у випадку, коли низка фірм випускає 
(продає) подібну чи навіть однакову продукцію одній групі 
покупців, які відтак можуть вибирати товар (послугу) того чи 
іншого виробника.  
 
Монополія ситуація, коли на ринку функціонує лише один 
виробник (продавець) і не існує ні конкуренції, ні можливості 
вибору. Монополія – це ринкова ситуація, протилежна до 
конкуренції та має інші економічні наслідки.  
 
Умови торгівлі – відношення експортних цін країни до її 
імпортних цін. 
 
Торговельна політика – це один із видів економічної 
політики держави, яка охоплює систему регулювання 
зовнішньої торгівлі країни. 
 
Мито – податок, який стягується з товару при перетині ним 
митного національного кордону. 
 
Імпортне мито — це податок, який стягується з 
імпортованих товарів, а експортне мито накладається на 
експортовані товари. 

 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. Які спільні риси та відмінності між теоретичними 
концепціями класичної політекономії та сучасних теорій 
міжнародних торговельних відносин? Які нововведення та 
недоліки моделі Гекшера-Оліна? Які Ви знаєте модифікації 
цієї моделі чи її альтернативи? 

2. Дайте своє визначення торговельної політики, її цілей, 
завдань, засобів, сфер діяльності. 

3. Який вид та інструмент торговельної політики Ви б 
обрали та на який термін Ви б його застосували у таких 
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ситуаціях: 1) зростання субсидованого імпорту на внутріш-
ньому ринку України; 2) для підтримки програми розвитку 
вітчизняної галузі авіабудування; 3) стимулювання розвитку 
інноваційної сфери; 4) подолання наслідків втрати 30 % 
врожаю зерна через згубні кліматичні умови; 5) збільшення 
внутрішньої зайнятості; 6) запровадження сусідньою країною 
заборони на ввезення української м’ясопродукції, мотивуючи 
це невідповідністю санітарним та фітосанітарним нормам 
цієї країни; 7) потреба збільшення доходів держбюджету; 
8) створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. 

4. Чому значення нетарифних обмежень у торгівлі зросло 
за останні 50 років? Які нетарифні торговельні інструменти 
Ви знаєте? 

5. Які міжнародні організації займаються питаннями 
регулювання міжнародної торгівлі?  

6. Яка різниця між ГАТТ і СОТ? 
7. Опишіть функції, організаційну структуру та сучасний 

етап переговорів у рамках СОТ.   
8. Які основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 

України?  
9. Які особливості торговельної політики України у 

напрямі інтеграції до світової економіки? 
 

Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Політика протекціонізму передбачає зниження або 
ліквідацію торговельних бар’єрів на шляху експортно-
імпортних операцій товарами чи послугами. Вона охоплює 
інтеграційні процеси на регіональному і/або глобальному 
рівнях. 

2. Політика протекціонізму передбачає обмеження або 
заборону імпорту всіх або окремих товарів/послуг, застосу-
вання різноманітного інструментарію для обмеження чи 
заборони доступу до внутрішнього ринку. Крайньою формою 
політики протекціонізму є політика економічного 
націоналізму та економічної ізоляції.  

3. Торговельна політика змішаного типу є найбільш 
раціональним з погляду задоволення національних інтересів 
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держави і використовується переважною більшістю країн 
світу. 

4. Завдяки протекціонізму світова економіка може досяг-
нути більш ефективного розміщення ресурсів і більш 
високого рівня матеріального благополуччя. 

5. Спеціальне захисне мито – це тимчасове мито у розмірі 
різниці між цінами продажу товару на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, що вводиться країною-імпортером з 
метою нейтралізації негативних наслідків нечесної цінової 
конкуренції.  

6. Компенсаційне мито – це спеціальне мито, яке накла-
дають на імпорт для компенсації державних субсидій, нада-
них виробникам чи експортерам аналогічних товарів у 
країні-експортері. 

7. Специфічний тариф – це ставка тарифу, виражена в 
грошовій формі, на одиницю кількості (обсягу, ваги тощо) 
імпортованого товару. 

8. Адвалорний тариф складається з двох компонентів: 
адвалорного і специфічного. Як приклад, можна навести 
тариф, який дорівнює 5 % від митної вартості товару, плюс 70 
дол. США за одну тонну ваги цього товару. 

9. Значення саме нетарифних обмежень істотно зросло за 
останні 50 років, оскільки в результаті кількох раундів 
багатосторонніх переговорів митні тарифи були суттєво 
знижені. 

10. Експортні квоти можуть застосовуватися з метою 
захисту національної промисловості, сільського господарства 
та/або для збалансування торговельного та платіжного 
балансів. Ці квоти найбільш широко були розповсюджені у 
Західній Європі після Другої світової війни. 

11. Добровільні обмеження експорту є предметом 
переговорів між країнами, як розвиненими, так і тими, що 
розвиваються, в основному в таких галузях, як 
сталеплавильна, текстильна, виробництво електроніки, 
автомобілів. 

12. Багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі 
здійснюється в рамках діяльності міжнародних організацій у 
сфері торговельно-економічних відносин відповідно до 
спільних законодавчих актів та конституцій. 

13. Основним завданням СОТ було поставлено сприяння 
безперешкодній міжнародній торгівлі через усунення 
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тарифних і нетарифних бар’єрів у торгівлі, запобігання 
зловживань з боку країн-членів, забезпечення прозорості і 
послідовності їхньої торговельної політики. 

14. Діяльність СОТ ґрунтується на конституції підписаною 
більшістю країн-учасниць міжнародної торгівлі. 

 15. У рамках Доського раунду переговорів (листопад 
2001) було ухвалено утворити організацію СОТ, а також було 
виділено цілі та розклади поточних переговорів стосовно 
сільського господарства та послуг, а також переговорів (або 
можливості їх проведення) з широкого кола питань. 

16. Основні функції СОТ пов’язані з веденням 
торговельних переговорів і з втіленням у життя домовлених 
правил багатосторонньої торгівлі (разом з питаннями 
врегулювання суперечок). 

17. Прийняття основних рішень СОТ відбувається 
консенсусом, коли жодна з присутніх країн не заперечує 
проти ухвалення угоди. Зрозуміло, що така велика кількість 
членів, а відтак, позицій і інтересів, часто породжує значні 
проблеми в обговоренні та прийнятті рішень. 

18. Керівництво СОТ здійснюють її президенти країн-
членів. Вони беруть активну участь у роботі органів цієї 
організації, яка проходить протягом всього року в штаб-
квартирі СОТ у Женеві. 

19. Світова організація торгівлі єдина міжнародна 
організація, що займається питаннями міжнародної торгівлі. 

20. Товарна структура експорту України продовжує 
носити сировинну спрямованість. 

21. Товарна структура імпорту України складається з 
енергоносіїв, машин і устаткування з країн дальнього 
зарубіжжя і держав СНД, продукція хімічної промисловості, 
продовольча продукція. 

22. Починаючи з 1992 р., проти української продукції 
було порушено та проведено понад сто антидемпінгових, 
спеціальних і компенсаційних розслідувань. 

23. Україна є членом Організації Об’єднаних Націй 
(ООН): Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 
(ЮНСІТРАЛ), Конференції ООН з питань торгівлі та 
розвитку (ЮНКТАД), Програми ООН з навколишнього 
середовища (ЮНЕП), Програми розвитку ООН (ПРООН), 
Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК). 
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24. Система регулювання СОТ немає глобального харак-
теру, оскільки охоплює 90 країн та окремі митні території. 

25. Поняття "доступ до ринку" передбачає доступ до 
національного ринку країни для іноземних компаній, інвес-
торів чи постачальників товарів і послуг, в результаті чого 
створюються умови для відкритої конкуренції імпортної 
продукції з вітчизняними відповідниками. 

26. За теорією ефекту масштабу міжнародна торгівля, в 
цілому, веде до таких економічних наслідків для країн: ефект 
економії на масштабах виробництва призводить до росту 
реального прибутку підприємства і зниження ціни товару. 

 

Тестові завдання 

1. Процес купівлі і продажу, 
що здійснюється покупцями, 
продавцями і посередниками 
в різних країнах – це 

а) торгівля; 
б) міжнародна торгівля; 
в) зовнішня торгівля; 
г) торгівельна діяльність;  
д) торгівля товарами. 

2. До якого часу модель 
Гекшера-Оліна панувала в 
економічній літературі? 

а) до 1950-х рр.; 
б) до 1960-х рр.; 
в) до 1970-х рр.;; 
г) до 1980-х рр.; 
д) до 1990-х рр. 

3. Хто є автором (-ами) теорії 
про вирівнювання факторів 
виробництва? 

а) Портер; 
б) Столпер та Семуелсон;  
в) Рікадро; 
г) Гекшер та Олін. 

4. Хто є автором (-ами) "теорії 
конкурентних переваги 
країн"? 

а) Сміт; 
б) Рікардо; 
в) Гекшер та Олін; 
г) Столпер та Семюелсон;  
д) Портер. 

5. Як називається обмеження 
імпорту з метою сприяння 
успішному розвитку відносно 
неефективних внутрішніх 
виробників, послаблюючи 
конкуренцію з іноземними 
виробниками називається? 

а) лібералізм; 
б) протекціонізм; 
в) режим сприяння; 
г) демпінг; 
д) дискримінація. 

6. Прийняття основних 
рішень в СОТ відбувається 

а) голосуванням;  
б) консенсусом; 
в) правом вето; 
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…… , коли жодна з присутніх 
країн не заперечує проти 
ухвалення угоди. (Вставте 
слово) 

г) через конституцію; 
д) по угодах. 

7. Міжнародна організаційна 
система ГАТТ трансформу-
валася у систему регулювання 
…… ? 

а) ЄС; 
б) СОТ; 
в) НАФТА; 
г) АТЕС;  
д) АСЕАН. 

8. Коли було підписано 
Генеральну угоду з тарифів і 
торгівлі? 

а) у 1947 р.; 
б) у 1952 р.; 
в) у 1974 р.; 
г) у 1992 р.; 
д)у 1994 р. 

9. Коли було засновано СОТ?  
 

а) у 1976 р.; 
б) у 1992 р.; 
в) у 1994 р.; 
г) у 1999 р.; 
д) у 2004 р. 

10. Як називається ставка 
тарифу, виражена у 
процентному відношенні до 
вартості імпортованого 
товару? 

а) специфічний;  
б) адвалорний; 
в) комбінований. 

11. Яке мито можна 
застосовувати на 
короткостроковий період 
після проведення 
розслідування в результаті 
якого має бути встановлено 
факт різкого зростання 
імпорту, серйозної шкоди та 
причинно-наслідковий 
зв’язок між різким 
зростанням імпорту і 
завданням серйозної шкоди?  

а) антидемпінгове; 
б) спеціальне захисне; 
в) компенсаційне; 
г) імпортне мито; 
д) експортне мито.  
 

12. Сприятливий або більш 
обмежувальний режим у 
торгівлі одним товаром чи 
послугою порівняно з 
іншими, який застосовує 
одна країна по відношенню 
до інших з будь-яких причин 

а) демпінгом; 
б) дискримінацією; 
в) протекціонізмом; 
г) лібералізмом; 
д) змішаним  типом. 
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називається …. ? 

13. Коли були  визначені Нові 
перспективи діяльності СОТ 
на четвертій Конференції 
Міністрів СОТ в Доcі (Катар)? 

а) у 1994 р.; 
б) у 1999 р.; 
в) у 2001 р.; 
г) у 2006 р.; 
д) у 2009 р. 

14. Де було підписано низку 
угод про подальшу 
лібералізацію торгівлі та 
заснування Світової 
організації торгівлі? 

а) в Марракеші (Марокко); 
б) в Доcі (Катар); 
в) в Бреттон Вудс, (США); 
г) в Женеві (Швейцарія); 
д) в Ялті (Україна). 

15. Коли розпочалося 
формування сучасної системи 
багатостороннього 
регулювання міжнародної 
торгівлі, завданням якої було 
сприяти зростанню 
міжнародного економічного 
добробуту та стабільності 
шляхом багатостороннього 
співробітництва? 

а) у 1939 р.; 
б) у 1944 р.; 
в) у 1976 р.; 
г) у 1992 р.; 
д) у 1994 р. 

17. З якого року Україна стала 
повноправним членом СОТ? 

а) з 2006 р.; 
б) з 2007 р.; 
в) з 2008 р.; 
г) з 2009 р.; 
д) ще не є членом. 
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Лекція 8 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
У ХХ СТ.: 

ВАЛЮТНІ КУРСИ І МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА 

СИСТЕМА 

План лекції 

1. Поняття валюти та валютної системи. 
2. Міжнародні системи валютних курсів. 
3. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічних 

зв’язків. 
4. Платіжний баланс. 

 

План практичного заняття 

1. Поняття валюти та валютної системи:  
а) поняття валюти та валютної системи;  
б) валютні курси;  
в) валютний ринок; 
д) міжнародні валютно-фінансові організації.  

2. Міжнародні системи валютних курсів: 
а) золотомонетний стандарт; 
б) золотозливковий стандарт; 
в) золотодоларовий стандарт; 
д) Ямайська валютна система; 
е) регіональні валютні угруповання; 
є) валютні зони; 
ж) Європейська валютна система. 

3. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічних 
зв’язків: 

а) валютне регулювання; 
б) валютна політика; 
в) валютний демпінг; 
д) девальвація і ревальвація; 
е) валютні обмеження; 
є) валютні застереження; 
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ж) валютний контроль. 
4. Платіжний баланс: 

а) розділи платіжного балансу; 
б) сальдо платіжного балансу. 

 
Література 

 

а) основна: 

1. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: LIBRA, 
1993. – 96 с. 

2. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / 
А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпен-
ка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с. 

3. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції: 
Підручник. – К.: Основи, 1998. – С. 392-412. 

б) додаткова: 

1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 
Підручник.  — К.: Т-во “Знання”, 1999. – С. 45-124.  

2. Гнатейко Н.М. Міжнародна економіка // Збірник наукових 
праць інституту економіки і міжнародних відносин НАН України. – 
Вип. 33. – К., 2002. – С.38.  

3. Козик В.В., Панкова П.А., Даниленко Н.В. Міжнародні 
економічні відносини. - Навч. посібн. – 3-тє вид., - К.: Знання-Прес, 
2002. – С.311-318, 320-321. 

4. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною 
діяльністю. – Тернопіль: Знання, 2002. – С.97-99.  

5. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. 
посібн. –К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – С.15-22, 31-33, 279-282. 

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. 
посібник / За ред. А.І.Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 1998. – С. 43-48, 68-
81.  

7. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні 
економічні відносини. – К.: КНТЕУ, 2003. – С.404-417, 429-431. 

8. Лэттэр Т. Выбор режима валютного курса. – Лондон: Центр 
по изучению Деятельности Центральных Банков Англии. – 1996. – 
С.7-9. 

9. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. / Под ред. 
В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: “Проспект”, 1999. – С.414-464. 

 



Лекція 8  

246 

1. Поняття валюти та валютної системи 

В будь-якій країні світу, яка більшою чи меншою мірою 
залучена у міжнародні економічні відносини, виникає 
потреба обмінювати частину її національних грошей на 
іноземні валюти і навпаки.  

Валюта у широкому розумінні, означає грошову 
одиницю будь-якої країни. Проте, це поняття може 
використовуватися у таких значеннях, як: 

- націнальна валюта – грошова одиниця певної країни; 
- іноземна валюта – грошові знаки іноземних держав, 

кредитні та платіжні засоби, виражені в іноземних грошових 
одиницях і які використовуються в міжнародних 
розрахунках; 

- міжнародна (регіональна) валюта – умовні і грошові 
міжнародні розрахункові одиниці, які створюються 
міжнародними економічними та валютно-фінансовими 
організаціями для використання як засобу платежу у 
міжнародних розрахунках (євро, СДР). 

Різні форми світогосподарських зв’язків – торгівля 
товарами та послугами, виробниче та науково-технічне 
співробітництво, міграція робочої сили та розвиток 
міжнародного туризму, рух позичкового капіталу та 
інвестицій формують міжнародний попит і відповідні 
пропозиції відносно тієї чи іншої національної валюти. 

У процесі обміну результатами діяльності між країнами 
виникають міжнародні валютно-фінансові відносини, які є 
сукупністю суспільних відносин, що складаються між 
країнами у процесі здійснення валютних, розрахункових, 
кредитно-фінансових операцій. 

Валютна система є найважливішим елементом 
міжнародних валютних відносин. Історично спочатку 
виникли національні валютні системи, які були закріплені 
національним законодавством з урахуванням норм 
міжнародного права. Національна валютна система – це 
форма організації економічних відносин країни, за 
допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, 
утворюються та використовуються валютні кошти держави. 
До складу національних валютних систем, входять відповідні 
інфраструктурні ланки – банківські, кредитно-фінансові 
установи, біржі, спецальні органи валютного контролю, інші 
державні та приватні інститути. Світова валютна система 
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– це форма організації міжнародних валютних відносин, 
закріплена міждержавною домовленістю і яка включає в себе 
сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за 
допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-
розрахунковий оборот у рамках світового господарства. 
Світова валютна система включає в себе такі елементи: 

1) світовий грошовий товар; 
2) валютний курс;  
3) валютні ринки; 
4) міжнародні валютно-фінансові організації. 
Світовий грошовий товар – приймається кожною 

країною як еквівалент вивезеного з неї багатства. Історично 
першим міжнародним грошовим товаром було золото, а вже 
пізніше у практиці міжнародних валютно-фінансових 
відносин для розрахунків стали використовувати кредитні 
гроші (векселі, банкноти, чеки та депозити). У 1970-х роках 
з’явилися спеціальні міжнародні та регіональні платіжні 
одиниці (СДР, ЕКЮ). 

Золоті запаси, вільно оборотні валютні резерви держав та 
міжнародні гроші, міждержавні кредити, міжнародний 
ринок позичкових капіталів, джерела фінансуваня та 
кредитування зовнішньої торгівлі – сукупність усіх джерел 
фінансуванння та кредитування світового платіжного 
обороту, які використовуються в міжнародних валютно-
фінансових відносинах називають міжнародною ліквідністю. 
Міжнародні ліквідні активи або міжнародні резерви – це 
зовнішні активи, що контролюються органами грошово 
кредитного регулювання і можуть бути використані для 
фінансування дефіциту платіжного балансу, а також для 
проведення інтервенцій на валютних ринках.  

Одним з елементів світової валютної системи є 
валютний (обмінний) курс. Валютний курс є своєрідною 
формою ціни, яка сплачується в національній грошовій 
одиниці за одиницю іноземної валюти, і визначається 
співвідношенням між національною грошовою одиницею та 
відповідно іноземною валютою виходячи насамперед з їх 
купівельної спроможності. Визначення валютних курсів 
називають котируванням. Повне котирування означає, що 
встановлюється курс покупця (сторона bid) і продавця 
(сторона offer). Різниця (маржа) між курсом покупця і 
курсом продавця для того, хто здійснює котирування, є 
джерелом прибутку.  
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Сучасний етап розвитку грошово-валютних відносин 
характеризується множинністю режимів валютних курсів. 
Відбувається постійний пошук найефективніших засобів 
щодо стабілізації та регулювання валютних курсів.  

Фіксований валютний курс передбачає наявність 
певного зареєстрованого (офіційного) паритету, який 
підтримують органи державного валютного контролю. 
Режим фіксованого курсу, який дисциплінує грошово-
кредитну політику, може застосовуватись у випадках, якщо 
фінансові інструменти та фінансові ринки недостатньо 
розвинуті для проведення ринкової грошово-кредитної 
політики. Сьогодні практично не застосовується. Фіксація на 
довгостроковий період використовувалася тоді, коли капітал 
був об’єктом контролю і не був надто рухомим (англійський 
та ірландський фунти до 1979 р.) 

Під плаваючими валютними курсами розуміють такі 
курси, рівні яких визначаються на ринку під впливом попиту 
та пропозиції, що в свою чергу, залежить від стану 
платіжного балансу країни, співвідношення відсоткових 
ставок і темпів інфляції, очікувань учасників ринку, 
офіційних валютних інтервенцій тощо. Вільно плаваючий 
режим валютного курсу теоретично можливий, однак на 
практиці в довгостроковому плані застосовується рідко. Як 
правило, центральний банк намагається проводити 
інтервенції.  

За умови введення обмежень режим вільно плаваючих 
курсів називають керованим плаванням або брудним 
флоатингом. Більшість країн світу в політиці курсоутворення 
орроване плавання валютних курсів. Проблема застосування 
такого режиму полягає у тому, що центральний банк може не 
знати чи є зміна курсу короткостроковим коливанням, чи 
довгостроковою тенденцією. 

Змішані режими валютних курсів запроваджуються з 
метою стимулювання або стримування певних видів чи 
напрямів зовнішньоекономічної діяльності чи фінансово-
кредитної політики держави. Позитивні результати 
досягаються тоді, коли дії ринку відповідають прогнозам 
центрального банку, щодо динаміки руху валютного курсу. 

Однією з форм валютного регулювання та валютного 
контролю є введення, так званого, валютного коридора – 
фіксованих державою меж зміни валютного курсу 
національної грошової одиниці до валют (валюти) провідних 



Лекція 8  

249 

країн. Фіксований курс у рамках валютного коридору 
застосовувався в Європейській валютній системі: валютний 
курс міг коливатись в межах від 2,5 до 15%. Якщо курс 
наближається до верхньої або нижньої межі, то перед 
центральним банком постають такі самі можливості та 
проблеми, як і при системі фіксованого курсу. 

Валютний ринок як економічна категорія відображає 
певну сукупність відносин щодо здійснення операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних 
цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху 
іноземних капіталів. З практичної точки зору під валютним 
ринком розуміють офіційні фінансові центри, представлені 
сукупністю банків, бірж, фінансових компаній, в яких 
зосереджено здійснення валютних операцій. Розрізняють 
такі ринки1: 

1. Регіональні валютні ринки: європейський (з центрами 
у Лондоні, Цюриху, Парижі, Франкфурті-на-Майні), 
північноамериканський (з центром у Нью-Йорку), азіатський 
(з центрами в Токіо, Сінгапурі, Гонконгу).  

2. Національні ринки, які забезпечують рух валютних 
потоків у даній країні та обслуговують зв’язки з міжна-
родними валютними центрами. Розвиненість національного 
валютного ринку залежить від стану фінансово-кредитної 
системи країни, рівня її інтеграції у світову економіку, 
системи валютного регулювання та інших чинників. 

3. Ринки за видами валютних операцій: ф’ючерсні, 
опціонні, форвардні, депозитні тощо. 

4. Спеціальні ринки: відсоткових ставок на іноземні 
валюти, конверсійних операцій, окремих міжнарожних 
розрахункових одиниць.  

Залежно від рівня організації валютного ринку розріз-
няють біржовий ринок, який представлений валютними 
біржами та позабіржовий ринок (міжбанківський) – банки, 
фінансові установи, підприємства та організації. 

Історично першим ринком був ринок золота як 
грошового товару, де золото продавалося на основі офіційної 
ціни, що була закріплена міжнародним договором. Офіційна 
ціна золота за одну тройську унцію (31,1035 г) становила в 

                                                 
1. Драган О. Глобалізаційні процеси як передумова кризи світової валютної 
системи // Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 26. К.: ІСЕМВ НАН 
України. – С.18-27. 
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1837 – 1934 рр. – 20,67 дол.США, 1934-1968 рр. – 35, 1968 р. – 
38 дол. США. Остання офіційна ціна золота становила 42,22 
дол. США. Цей ринок проіснував до серпня 1971 р., коли 
офіційна ціна на золото була ліквідована. Сьогодні ціна на 
золото складається під впливом попиту і пропозиції, а ринок 
золота функціонує як звичайний товарний ринок.  

Розвиток міжнародних економічних зв’язків та 
розширення кредитних відносин привело до необхідності 
формування валютних ринків, які існують на основі 
розгалуженої системи банківських взаємозв’язків провідних 
країн розвинутої ринкової економіки та міжнародних і 
регіональних валютно-фінансових установ.  

Міжнародні валютно-фінансові організації є четвертим 
елементом світової валютно-фінансової системи. Метою 
створення таких організацій є сприяння розвитку 
міжнародної торгівлі та валютно-фінансового 
співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів 
країн, що входять до них, регулювання курсів їх валют, 
надання кредитів цим країнам, гарантування приватних 
позик за кордоном, а також недопущення валютно-
фінансових криз у світовій економіці. 

У міждержавному регулюванні валютних та кредитних 
відносин основна роль належить спеціальним міжнародним 
валютно-фінансовим організаціям, серед яких провідне місце 
займають Міжнародний валютний фонд (МВФ) і  Світовий 
банк, які ще називаються Бретон-Вудськими інститутами, 
оскільки вони засновані у м. Бретон-Вудс (США) в 1944 році. 
МВФ – це міжурядова валютно-кредитна організація зі 
сприяння розвитку міжнародної торгівлі та співробітництва у 
валютній сфері. В рамках цієї організації проводять 
консультації щодо шляхів створення гнучкої стабільної 
монетарної системи, надають фінансову допомогу країнам, 
які переживають фінансові кризи, зокрема кризи платіжного 
балансу. Світовий банк – це міжнародний інвестиційний 
інститут, метою якого сприяти економічному розвитку країн 
світу через надання фінансової підтримки у реформуванні та 
реконструкції економік країн. До Групи Світового банку 
входять п’ять незалежних інституцій: Міжнародний банк 
реконструкцій та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова 
корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє 
агентство гарантування інвестицій, Міжнародний центр 
врегулювання інвестиційних спорів.  
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Крім МВФ та Світового банку важливу роль в регулю-
вання зовнішньої заборгованості відіграють Банк 
міжнародних розрахунків (БМР),  Паризький і Лондонський 
клуби. Окрему, але досить помітну роль на світовому 
кредитному ринку відіграють регіональні банки, такі як 
Європейський банк реконструкцій та розвитку (ЄБРР), 
Азіатський банк розвитку (АзБР), Африканський банк 
розвитку (АфБР), Міжамериканський банк розвитку (МАР), а 
також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європей-
ський фонд валютного співробітництва (ЄФВС). 

   

2. Міжнародні системи валютних курсів 

У процесі еволюції світової валютної системи 
видозмінювалися і вдосконалювалися основні її елементи, 
такі як функціональні форми світових грошей (золото, 
резервні валюти, міжнародні розрахункові одиниці), умови 
взаємної конвертованості валют, режими валютних паритетів 
і валютних курсів, степінь валютного регулювання та 
уніфікація правил використання міжнародних кредитних 
засобів і форм міжнародних розрахунків. Розглянемо 
особливості еволюції міжнародних валютних систем.  

Золотомонетний стандарт. Перша світова валютна 
система (Паризька) базувалася на золотомонетному 
стандарті і була юридично закріплена міждержавною угодою 
на конференції промислово розвинутих країн у Парижі в 1867 
році. Золотомонетний або золотий стандарт є першим етапом 
історичного розвитку ситеми організації міжнародних 
грошово-валютних відносин1.  

Для цієї валютної системи були характерні фіксований 
золотий вміст національних валют і фіксовані валютні курси. 
При такій системі роль загального еквіваленту закріплюється 
за золотом, а в обігу функціонують золоті монети або грошові 
знаки, розмінні на золото.  

До переваг золотомонетного стандарту відносять те, що 
країни золотого стандарту повинні були забезпечувати 
стабільне співвідношення між наявними запасами золота та 
кількістю грошей в обігу, а також вільну міграцію золота, що 

                                                 
1 Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч-
ник. – К.: Знання, 1999. – 305с. 
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забезпечувало покриття пасивного сальдо платіжних 
балансів і стабільність валютних відносин.  Така стабільність 
була результатом дотримання країнами відповідних "правил 
гри". Існування системи золотомонетного стандарту не тільки 
придавало стабільності валютній системі, але й було 
запорукою стабільного розвитку економік країн, який 
супроводжувався низьким рівнем інфляції, відносною 
синхронністю економічних циклів, відносно невеликими 
розмірами державних бюджетів та використанням приблиз-
но однакових заходів рестриктивної грошової політики.  

Основним недоліком системи золотомонетного стандарту 
було те, що за цих умов практично повністю виключалася 
можливість проведення окремими державами власної 
грошово-валютної політики, спрямованої на вирішення 
внутрішніх проблем, оскільки відплив золота за кордон і 
відповідне зменшення золотих запасів (спричинене 
збільшенням обсягів паперової емісії й інфляційним 
знеціненням національних грошей) обмежували можливості 
державного втручання у сферу грошових і валютних 
відносин, їх цільового регулювання, використання у 
конкретних напрямах економічної політики.До недоліків 
золотомонетного стандарту слід віднести і її не еластичність, 
дороговизну, а також пряму залежність грошової маси, що 
перебувала в обігу в окремих країнах від видобутку і 
виробництва золота.  

Золотозливковий стандарт. Валютна криза періоду 
першої світової війни і проблеми пов’язані з фінансуванням 
військових дій дестабілізували систему золотомонетного 
стандарту. Проте прагнення до валютної стабільності 
змусило більшість країн світу відновити золотозливковий 
стандарт, як модифіковану форму золотомонетного 
стандарту. Така система проіснувала після Першої світової 
війни до періоду Великої депресії 1929-1933 рр. Суть її 
полягала у тому, що національні валюти провідних західних 
країн (Великої Британії, Бельгії, Нідерландів та ін.) 
прирівнювалися до певної кількості золота, тобто мали 
золотий вміст, проте обмін національних грошових знаків на 
золото був обмежений певними, досить великими сумами.  

Золотодевізний стандарт. Обмеженість обміну 
національних грошей на золото сприяла створенню другої 
(Генуезької) валютної системи, яка базувалася на 
золотодевізному стандарті і була юридично оформлена у 
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1922 році на міжнародній економічній конференції в Генуї. У 
якості девізу виступала іноземна валюта у будь-якій формі. І 
хоча статус резервної валюти не був закріплений за жодною з 
валют, проте головну роль міжнародних платіжних засобів 
взяли на себе долар США та англійський фунт стерлінгів. 

Проте трансформація економічної структури господа-
рювання, що базувалася на ринкових саморегуляторах у 
державно-регульовану економічну систему позначилася не 
тільки на системі світогосподарських зв’язків, але й на 
валютно-фінансових відносинах. Така трансформація відбу-
валася на основі теоретичних рекомендацій Дж.М.Кейнса, за 
якими світова система грошово-валютних відносин повинна 
була: 

1) забезпечувати міжнародний обмін товарами і 
послугами достатніми платіжно-розрахунковими і кредит-
ними засобами, які б мали користуватися довірою учасників 
валютно-кредитних відносин; 

2) бути достатньо стійкою до перебудов системи і певних 
періодів дезорганізації зовнішньоекономічних зв’язків; 

3) забезпечувати збалансованість економічних інтересів у 
валютно-кредитній сфері окремих країн, регіонів та всіх 
учасників світогосподарських зв’язків. 

Таким чином, система золотого стандарту перестала бути 
ефективною, і Генуезька валютна система зазнала кризи, 
вихід з якої країни-учасниці вбачали у девальвації своїх 
валют. Девальвацію долара шляхом збільшення вартості 
унції золота з 20,65 до 35 дол. США у 1933 році Сполучені 
Штати, які мали позитивне сальдо платіжного балансу, 
використовували як засіб просування свого експорту і 
створення додаткових робочих місць в експортних галузях 
для скорочення безробіття. Країни, щоб захиститись від 
іноземної конкуренції були вимушені вводити високі 
імпортні тарифи і мита. У результаті обсяги зовнішньої 
торгівлі і міжнародних розрахунків скоротилися. Саме за 
таких умов почався активний пошук виходу із складної 
кризової ситуації та розробка концепції нової світової 
валютної системи.  

Золотодоларовий стандарт. Третя світова валютна 
система (Бреттон-Вудська) була заснована у липні 1944 року в 
м. Бреттон-Вудс (США). Вона була логічним продовженням 
системи золотого стандарту, а саме його золотодевізної 
форми. Водночас ця система успадкувала принципи 
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національної валютної системи США. Тому ця система 
отримала неофіційну назву золотодоларового стандарту. За 
умовами договору основними інструментами міжнародних 
розрахунків ставали золото і так звані резервні валюти 
(резервна валюта – національна валюта провідних держав 
світу, яка нагромаджується центральними банками як резерв 
коштів для міжнародних розрахунків), статус яких одержали 
американський долар та англійський фунт стерлінгів. 
Основними структурними принципами функціонування 
Бреттон-Вудської системи були:  

1) введення уніфікованої системи валютних курсів у 
відповідності зі встановленим паритетом; 

2) офіційно встановлені фіксовані паритети валют до 
долара США, який у свою чергу конвертувався у золото за 
фіксованим курсом; 

3) визначена офіційна ціна золота на 1 липня 1944 р. на 
рівні 35 дол. за тройську унцію або 0,88571 г золота за 1 дол.; 

4) встановлено, що фіксовані золоті паритети і курси 
валют могли коливатися в межах +-1% паритету, а в Західній 
Європі - +-0,75%; 

5) забезпечення конвертованості двох резервних валют – 
долара США і фунта стерлінгів – в золото за офіційним 
курсом. 

За своєю суттю Бреттон-Вудська система була 
золотодевізною системою з фіксованими валютними 
курсами. США брали на себе зобов’язання за першою 
вимогою обмінювати долари на золото без будь-яких 
обмежень, а інші країни повинні були зафіксувати курс своєї 
валюти до долара США і підтримувати його в межах 1% 
відхилень в обидва боки по відношенню до паритету. 
Незначний золотий запас Великої Британії не давав змоги 
виразити золоту ціну фунта стерлінгів, а також з інших 
економічних причин англійський фунт стерлінгів із самого 
початку виконував роль резервної валюти лише частково. Він 
використовувався як резервна валюта переважно колоніями 
та домініонами Британської імперії. 

Протиріччя Бреттон-Вудської валютної системи, перш за 
все, між національним характером долара і його викорис-
танням як міжнародного платіжного засобу, асиметрія 
резервних і звичайних валют, розхитали її по мірі віднов-
лення і зростання економік країн Західної Європи і Японії. 
Імпорт із США зростав відносно меншими темпами, 
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відповідно дефіцит платіжного балансу збільшився, і 
пропозиція доларів перевищила їх попит. Деякі центральні 
банки країн Європи розпочали поступово конвертувати 
частину своїх доларових збережень у Федеральному 
резервному банку Нью-Йорка у золото на основі прийнятої у 
1934 р. фіксованої ціни. У 1968 р. було досягнено домовле-
ності між Федеральним резервним банком Нью-Йорка та 
іншими центральними банками про утримання від обміну 
доларів на золото. А у 1971 р. США офіційно припинили 
конвертувати долари в золото за офіційним курсом. У грудні 
1971 р. було укладено Смітсонівську угоду про розширення 
маржі коливань між ринковими курсами та їх офіційними 
паритетами до +-2,25% паритету валют, яка призвела до 
перегрупування більшої частини паритетів валютних курсів у 
країнах-членах МВФ. Ця система спільного коливання 
валютних курсів стала популярною і відомою під назвою 
“європейська валютна змія”. А відтак, після 10% девальвації 
долара у лютому 1973 р., коли Бельгія, Люксембург, Данія, 
Франція, Німеччина і Нідерланди припинили приймати 
долари на погоджених рівнях закупівлі почався період 
плаваючого курсу долара по відношенню до інших валют. 
Таким чином, домовленість про фіксовані валютні курси була 
відмінена і Бреттон-Вудська система припинила своє 
існування. Окремі її елементи  проіснували до 1976 р., коли 
було припинено розмін доларів на золото і введено плаваючі 
валютні курси1. 

Ямайська валютна система була четвертою світовою 
валютною системою, яка юридично була оформлена угодою 
країн-членів МВФ у січні 1976 р. в м. Кінгстон на Ямайці. Її 
основні положення, закріплені у квітні 1978 р. у серії 
поправок до Статуту МВФ, продовжують діяти і сьогодні й 
полягають в наступному: 

- з відміною офіційної ціни золота було узаконено 
демонетизацію золота у сфері валютних відносин, тобто 
втрату золотом функції еталону вартості, проте завдяки 
реальній цінності за ним збереглася роль надзвичайних 
світових грошей і резервного активу;  

- на зміну золотодевізному стандарту прийшов стандарт 
СДР – спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights, 

                                                 
1 Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 
Підручник. – К.: Знання, 1999. – 305с. 
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SDR), який формально був проголошений базою валютних 
паритетів (СДР складався з "кошика" валют, який містив 
спочатку 16, а з 1981 р. – 5 валют; 

- замість фіксованих валютних курсів країни офіційно з 
1973 р. перейшли до режиму плаваючих валютних курсів, 
проте при цьому отримали можливість самостійного вибору 
режимів курсоутворення і конвертованості валют; 

- з метою лібералізації валютних відносин та в інтересах 
досягнення стабілізації в міжнародних валютних відносинах 
суттєво посилилася роль МВФ щодо забезпечення міждер-
жавного валютного регулювання та нагляду за валютною 
політикою країн-учасниць. 

Ямайська валютна система, у першу чергу, надала пере-
ваги найбільш економічно сильним партнерам по Кінгстон-
ській угоді. США отримали можливість не створювати 
значних валютних резервів і не турбуватися про система-
тичну підтримку курсу долара, як це було за Бреттон-
Вудської системи. Певні економічні вигоди отримали й інші 
розвинуті країни, насамперед за рахунок можливості 
вільного маніпулювання валютними курсами у власних 
національних інтересах. Крім того, використання їхніх валют, 
як резервних, третіми країнами, обмежує роль американ-
ського долара1. 

Проте, на практиці, система "СДР – національна валюта", 
яка прийшла на зміну "золото–долар–національна валюта",  
перетворилася в систему паперово-доларового валютного 
стандарту, що загострило економічні протиріччя між 
групами країн. Дерегулювання у Ямайській валютній системі 
дуже швидко проявилося у недосконалості плаваючих 
валютних курсів, а фінансові і валютні кризи (валютна криза 
в Мексиці у 1995 р., валютні бурі літом 1997 р. в країнах 
Південно-Східної Азії, влітку 1998 р. в Росії, у січні 1999 р. в 
Бразилії) поставили на порядок денний питання про штучну 
підтримку валютних курсів, про реальну і завищену оцінку 
активів, про незадовільний банківський нагляд, про 
недостачу фінансової інформації. Необхідність координації 
дій країн для подолання кризових явищ спонукала світове 
економічне співтовариство переглянути роль МВФ та МБРР в 

                                                 
1 Драган О. Глобалізаційні процеси як передумова кризи світової валютної 
системи // Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 26. К.: ІСЕМВ НАН 
України. – С.18-27. 
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узгодженні політики країн у сфері валютних відносин. 
Постало питання і про регулюючу діяльність міжнародних 
валютно-фінансових інститутів, ефективність яких, в умовах 
дерегулювання у світовій валютній системі і глобалізації 
фінансових потоків значно знизилась, що  заставило уряди 
ряду країн, зайнятися реструктуризацією всієї системи 
валютного регулювання. 

Це знайшло свій прояв у створенні регіональних 
валютних угруповань, одним з яких став валютний союз 
країн Західної Європи – Європейська валютна система. 

З крахом золотодевізного стандарту єдина світова 
валютна система перестала існувати і розпалася на валютні 
блоки – регіональні валютні угруповання, які вступили в 
жорстоку конкуренцію між собою. Валютний блок – це 
угруповання країн на основі валютно-економічного 
домінування держав, що очолюють цей блок, через 
прикріплення до їхньої валюти валют країн – учасниць 
блоку. Вони, як правило, офіційно не оформлювалися 
певними угодами, а формувалися на основі відносин 
політичної, економічної та фінансової залежності слабких 
країн, що розвиваються від могутніх капіталістичних держав. 
Можна виділити три регіональні валютні блоки – 
стерлінговий, доларовий і золотий. 

Так, до складу стерліногового валютного блоку ввійшли 
країни Британської імперії, крім домініонів Канади і 
Ньюфаундленду, а також території Гонконгу. До блоку  
ввійшли також держави, які були економічно тісно пов’язані 
з Великою Британією (Єгипет, Ірак, Португалія, пізніше – 
Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Японія де-факто, потім 
Греція та Іран). Входження до валютного блоку означало, що 
валюти залежних країн прикріплювались до валюти країни, 
яка очолювала блок, - фунта стерлінгів. Курс цих валют 
залежав від фунта стерлінгів, а їх курс по відношенню до 
інших валют встановлювався відповідно до курсу фунта 
стерлінгів до відповідних валют. Взаєморозрахунки між 
учасниками блоку провадилися переважно в фунтах 
стерлінгів, а валютні резерви зберігалися у Банку Великої 
Британії і використовувалися як для взаємних розрахунків, 
так і для розрахунків з третіми країнами. 

У межах доларового валютного блоку об’єдналися 
країни економічно залежні від США – країни Латинської 
Америки і Канада. Члени доларового блоку лише підтри-
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мували певні співвідношення між доларом США і валютами 
своїх країн та зберігали переважну частину своїх валютних 
резервів у банках США, через які здійснювалися розрахунки 
між країнами членами блоку і з третіми державами. Проте, у 
валютному блоці не здійснювався валютний контроль з боку 
країни, яка його очолювала.  

Країни, які намагалися будь-що зберегти вільне 
функціонування золотого стандарту на основі незмінного 
золотого вмісту національних валют, утворили золотий блок. 
До нього ввійшли Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, 
згодом Італія і Польща. Недовготривалість існування цього 
блоку пов’язана перш за все з тим, що країни-учасниці 
золотого блоку не могли успішно конкурувати з Великою 
Британією та США. Крім того, вирішального значення мала і 
несумісність економічних інтересів країн, які входили до 
нього, що особливо проявилося в умовах післякризової 
депресії.  

Суть валютної зони. Валютні зони є вищою формою 
валютних об’єднань, які утворилися на базі валютних блоків. 
Це валютні угруповання країн, що сформувалися під час 
Другої світової війни і після її закінчення з метою проведення 
узгодженої політики у сфері міжнародних валютних 
відносин.   

Серед головних ознак валютної зони можна виділити 
наступні:  

- підтримання всіма учасниками валютної зони твердого 
курсу своїх валют відносно до валюти домінуючої країни і 
зміна курсів валют лише за згоди на це країни-домінанти; 

- збереження в банках домінуючої країни переважної 
частини національних валютних резервів країн-членів 
валютної зони; концентрування зовнішніх рахунків країн-
учасниць у банках країни, що очолює валютну зону; 

- вільний взаємний обмін валют між країнами, що 
входять у зону, вільне переміщення засобів у межах валютної 
зони та наявність спільних обмежень, щодо третіх країн. 

Об’єднаня багатьох країн, що відрізняються рівнем 
економічного розвитку у спільне валютне угруповання було 
обумовлене вже існуючими тісними економічними зв’язками 
і певною політичною залежністю, що історично склалися між 
більшістю країн і державою-гегемоном. 

Домінуюча країна, яка очолювала валютну зону, мала 
можливість використовувати у власних інтересах золоті і 
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валютні резерви, сконцентровані у її банках;  вільний доступ 
на ринки збуту і до джерел сировини країн-учасниць; а також 
наявність валютної зони полегшувало експорт капіталу з 
країни, яка його очолює в інші країни зони. 

Види валютних зон. Таких валютних зон утворилося 
шість: 1) британського фунта стерлінгів; 2) долара США; 3) 
французького франка; 4) португальського ескудо; 5) 
іспанської песети; 6) голандського гульдена. 

Найбільшими валютними зонами є стерлінгова, доларова 
та зона франка.  

До складу стерлінгової валютної зони ввійшли в 
основному країни-члени Співдружності Націй та деякі інші 
держави, які мали досить тісні торговельні, економічні, 
валютно-фінансові та політичні стосунки, що склалися 
історично, протягом століть. Це Ірландська Республіка, 
Ісландія, Йорданія, Єгипет та ін. Таке об’єднання в складі 
стерлінгової зони пояснюється ще й традиційними методами 
здійснення між цими країнами розрахунків через 
Лондонський фінансовий центр. 

Доларова валютна зона – це регіональне валютне 
угруповання країн, грошові системи і зовнішні розрахунки 
яких орієнтуються на долар США, і до складу якої входять 
країни Північної, Центральної і Південної Америки. Її 
економічною основою виступає американський капітал. США 
є основним споживачем значної частини сировинних 
ресурсів країн-членів і головним постачальником готових 
виробів у ці країни. Основна маса капіталів, вкладених в 
економіку країн учасниць зони, також належить США, що 
забезпечує значний вплив на економіки цих країн. 

Специфічною рисою валютної зони французького 
франка є існування трьох підгруп держав, що входять до неї. 
Перша підгрупа включає в себе регіони, які перебувають під 
валютним суверенітетом Французької Республіки - 
французькі департаменти метрополії, чотири заморські 
департаменти і заморські території. Другу підгрупу 
становлять африканські держави і Мадагаскар. До третьої – 
входять Марокко, Алжир і Туніс. У валютній зоні франка, як і 
в інших регіональних валютних угрупованнях, взаємні 
відносини валютного співробітництва невіддільні від інших 
форм зовнішньоекономічних зв’язків. Серед інших валютних 
зон зона французького франка виявилася найбільш 
стабільною і життєздатною. 
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Внаслідок глобальних процесів на валютних ринках та як 
результат європейської регіональної валютної інтеграції 
відбулося утворення Європейської валютної системи (ЄВС). 
Ця система почала функціонувати на основі вже існуючих 
елементів міждержавного валютного регулювання, зокрема 
таких, як "європейська змія", європейський фонд валютного 
співробітництва (ЄФВС), європейська розрахункова одиниця 
(ЄКЮ). Вона була створена в 1977 р. з метою стабілізації 
валютних курсів, а також зменшення економічної залежності 
країн-учасниць від дестабілізуючого зовнішнього впливу1. 

Європейська валютна система базується на трьох 
основних елементах: 

1. Зобов’язання країн-членів підтримувати коливання 
ринкового курсу своїх валют у межах вузького діапазону, 
який розраховується для кожної пари національних валют на 
основі їх власних центральних курсів. 

2. Європейський фонд валютного співробітництва, який 
базується на "кошику" національних валют. 

3. Механізм надання кредитної і взаємної фінансової 
допомоги тим урядам, які переживають фінансові труднощі 
при підтримці ринкового курсу своєї валюти в межах 
узгодженого діапазону відхилень. 

Однією із найважливіших подій у валютній системі 
Європейського союзу  та найхарактернішою рисою інтеграції 
національних валют стало створення єдиної європейської 
валюти – євро. Підготовка до введення європейської валюти 
розпочалася в лютому 1992 році, коли країни Європейського 
економічного співтовариства підписали Маастрихтську угоду, 
в якій зазначалося про створення Європейського союзу (ЄС), 
введення єдиної валюти, критерії входження в "зону євро". 
Спочатку (1 січня 1999 р.) євро ввели для державних установ, 
бізнесових операцій і банків, а потім (1 січня 2002 р.) монети 
і банкноти євро увійшли в обіг. 1 липня 2002 р. євро замінив 
національні валюти більшості країн-членів ЄС. 
 

                                                 
1 Драган О. Глобалізаційні процеси як передумова кризи світової валютної 
системи // Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 26. К.: ІСЕМВ НАН 
України. – С.18-27. 
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3. Валютно-фінансовий механізм 
зовнішньоекономічних зв’язків 

Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічних 
зв’язків країни тісно пов’язаний з її валютним 
регулюванням. В умовах дерегулювання світових валютних 
ринків лібералізація валютної політики країн з розвинутою 
ринковою економікою, з одного боку, враховує структурні 
зміни у світовій валютній системі, а з другого боку, 
забезпечує комплекс заходів, скерованих на оперативне 
управління валютним курсом, діяльністю валютного ринку і 
міжнародною валютною ліквідністю. 

Механізмом реагування на зміни, які відбуваються у 
світовій валютній системі і на національних валютних 
ринках, стало валютне регулювання. Воно спрямоване на 
регулювання міжнародних розрахунків і порядку здійснення 
операцій з валютою та валютними цінностями з метою 
урівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту 
або його обмеження, скорочення платежів за кордон, 
концентрації валютних ресурсів у руках держави. 

Системи національного регулювання грошово-валютних 
відносин мають дуже давню історію. Воно розпочиналося, як 
правило, з впровадження заборони вивозу золота з країни. 
Поступово це регулювання поширилось на інші валютні 
цінності, у тому числі на платіжні засоби та цінні папери: 
акції й облігації. З уведенням оборотності валют валютне 
регулювання в деяких розвинутих країнах було скасоване, в 
інших – значно послаблене. 

Валютне регулювання органічно інтегрується в систему 
грошово-кредитного регулювання і дозволяє країнам, 
використовуючи закони ринку, вирішувати протиріччя 
внутрішніх і зовнішніх пріоритетів економічної політики. 
Зміни у русі міжнародних потоків грошей і капіталів 
спричиняє вплив на стан платіжного балансу країни і вплив 
на валютний курс в залежності від того, як валютне 
регулювання скоординоване з різними напрямами 
макроекономічної політики. 

Будучи важливою зв’язною ланкою національної 
економіки зі світовою, валютне регулювання дозволяє, з 
одного боку, ефективніше використовувати переваги від 
участі у світогосподарських зв’язках, а з іншого боку, 
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обмежувати негативні впливи світового ринку на зниження 
курсу національної валюти, призупиняти втечу національних 
та іноземних інвестиційних капіталів, захищати націо-
нальних виробників та експортерів від міжнародної конку-
ренції. Таким чином, валютне регулювання разом з 
валютним контролем, є важливою частиною механізму, 
який забезпечує економічну безпеку національного 
господарства і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків1. 

Валютна політика держави – це  сукупність заходів, які 
вживаються центральними банками у сфері грошового обігу і 
валютних відносин з метою впливу на купівельну спро-
можність грошей, валютні курси та на економіку загалом. 
Цілями валютної політики є: 

1. Підтримання стабільності національної грошової 
одиниці і забезпечення не інфляційного економічного росту. 

2. Забезпечення системи взаєморозрахунків з іншими 
країнами. 

3. Забезпечення переливу капіталів між галузями і між 
країнами. 

4. Створення умов для збалансованості платіжного 
балансу. 

5. Формування золотовалютних резервів країни. 
Валютна політика здійснюється у двох формах: обліковій 

(дисконтній) та девізній. 
Облікова (дисконтна) валютна політика означає зміну 

облікової ставки центрального банку з метою регулювання 
валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових 
капіталів. В умовах пасивного платіжного балансу 
центральний банк підвищує облікову ставку і цим самим 
стимулює приплив іноземного капіталу з країн, де цей рівень 
нижчий. Цей приплив короткострокових капіталів поліпшує 
стан платіжного балансу, створює додатковий попит на 
національну валюту, таким чином сприяючи підвищенню її 
курсу.  

При значному активному сальдо платіжного балансу, що 
буває досить рідко, центральні банки відповідних країн 
вдаються до протилежних дій. Вони знижують облікову 

                                                 
1. Драган О. Глобалізаційні процеси як передумова кризи світової валютної 
системи // Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 26. К.: ІСЕМВ НАН 
України. – С.18-27. 
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ставку і тим самим стимулюють відплив іноземного й 
національного капіталу з метою зменшення активного 
платіжного сальдо. За цих умов зростає попит на іноземну 
валюту, зростає її курс, а курс національної валюти 
відповідно падає. 

Облікова політика – це традиційний метод регулювання 
валютного курсу. Але в сучасних умовах ефективність цього 
методу значно зменшилася за рахунок інтенсивних процесів 
інтернаціоналізації господарського життя і негативного 
впливу дорогих кредитів на розвиток національних економік. 

Прагнення управляти валютною політикою за допомогою 
процентних ставок за надання кредиту, мали місце в 
розвинутих країнах ще наприкінці XIX ст., але досить 
активно й у широких масштабах почали проводитися у 20-
30-х роках XX ст. Після Другої світової війни найбільш 
широко використовується так званий компенсаційний 
принцип облікової політики. Сутність цього методу валют-
ного регулювання полягає в поєднанні й послідовному 
використанні двох протилежних типів цієї політики: 
обмеження кредиту, так званої кредитної рестрикції, або 
політики "дорогих грошей", а також стимулювання кредиту, 
так званої кредитної експансії, або політики "дешевих 
грошей". 

Політика кредитної рестрикції ("дорогих грошей") 
використовується, як правило, в умовах стрімкого 
промислового буму та зростання господарської активності. її 
мета – перешкодити процесові активного використання 
кредиту господарськими суб'єктами та загальмувати 
промисловий бум, який часто призводить до "перегріву 
економіки" і перевиробництва товарів. 

Політика кредитної експансії ("дешевих грошей"), 
навпаки, спрямована на стимулювання кредитних операцій у 
розрахунку на те, що більш сприятливі умови кредитування 
будуть спонукати до господарської активності, зростання 
виробництва і залучення іноземного капіталу. 

Ліберальна політика кредитної експансії спричиняє 
зниження валютного курсу, і навпаки, політика кредитної 
рестрикції породжує тенденцію до підвищення валютного 
курсу. 

Девізна валютна політика спрямована на регулювання 
валютного курсу шляхом купівлі та продажу іноземної 
валюти (девіз). У сучасних умовах девізна валютна політика 
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часто набирає форми валютної інтервенції – прямого 
втручання центрального банку в операції з іноземною 
валютою на валютних ринках при одночасному введенні 
обмежень у сфері валютних операцій на внутрішньому ринку. 

При використанні девізної валютної політики у разі 
падіння курсу національної валюти центральний банк країни 
продає на валютних ринках, як правило, значні суми 
іноземної валюти, що приводить до зростання курсу 
національної валюти щодо іноземної, та навпаки, 
скуповування іноземної валюти веде до падіння курсу 
національної. 

Девізна політика справляє тимчасовий і обмежений 
вплив на рівень валютного курсу, якщо немає докорінних, 
порушень платіжного балансу. За наявності таких порушень 
активне використання девізної політики може призвести до 
швидкого виснаження валютних резервів країни, не 
запобігши при цьому процесу знецінення національної 
валюти. Тому валютна інтервенція передбачає наявність у 
центральних емісійних банках країн, що її проводять, 
значних валютних резервів і можлива тоді, коли 
неврівноваженість платіжного балансу незначна й 
характеризується періодичною зміною пасивного сальдо на 
активне. У протилежному разі проведення валютних 
інтервенцій загрожує не тільки повним виснаженням 
валютних резервів, як уже зазначалося, а й розладнанням 
грошового обігу всередині країни. 

Прикладом масової валютної інтервенції можуть бути дії 
уряду США, спрямовані на підтримку курсу долара, коли він 
став стрімко падати після значного зростання у 1980-1985 рр. 
Так, у вигляді валютної інтервенції для підтримки власної 
валюти, США використали за період з 1987 р. по липень 1989 
р., за різними оцінками, понад 140 млрд дол. 

Часто валютна інтервенція використовується для підтри-
мання курсу валюти на заниженому рівні шляхом валютного 
демпінгу — знецінювання національної валюти з метою 
масового експорту товарів за цінами, нижчими за світові. 

Валютний демпінг. Цей інструмент використовується 
для експорту товарів шляхом застосування спеціальних 
занижених валютних курсів, які відображають зовнішнє 
знецінення валюти у розмірах, що перевищують знецінення 
грошей на внутрішньому ринку країни, яка експортує товари 
та послуги. При валютному демпінгу експортер, навіть за 
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високого рівня витрат виробництва, реалізуючи свої товари 
на зовнішніх ринках за цінами, які нижче світових, може 
одержати досить вигідний прибуток у валюті тієї країни, куди 
експортується товар. Найчастіше валютний демпінг 
здійснюється в умовах множинності валютних курсів, при 
використанні так званих вільних курсів та інших спеціальних 
занижених курсів для певного виду товарів, послуг та 
операцій. 

Валютний демпінг безпосередньо впливає на 
торговельно-економічні відносини відповідних країн. Так, 
занижений валютний курс підвищує 
конкурентоспроможність фірм певної країни на світових 
ринках та сприяє розширенню експорту товарів і послуг. 
Однак заниження валютного курсу призводить до зростання 
внутрішніх цін, країна вивозить більше товарів і послуг на 
відповідну одиницю імпорту, що порушує еквівалентність 
міжнародного обміну на шкоду цій країні. 

Штучно завищений валютний курс спричиняє зворотний 
економічний ефект, коли на одиницю вивезеного за кордон 
товару країна за рахунок імпорту одержує більшу кількість 
товарів і послуг. Цим також порушується еквівалентність 
міжнародного обміну, але вже на користь цій країні.   

Традиційними методами валютного регулювання є 
девальвація і ревальвація, які хоч і меншою мірою, ніж це 
було за часів дії золотомонетного стандарту, але все одно 
застосовуються в практиці сучасних грошово-валютних 
відносин. Сутність дії цих двох протилежних явищ полягає у 
відповідному зниженні або підвищенні валютного курсу. 

До скасування офіційного вмісту золота у валютах 
девальвація означала зменшення в законодавчому порядку 
металічного вмісту національної грошової одиниці або 
зниження офіційного курсу валюти певної країни щодо 
золота чи срібла, а після скасування — зниження курсу 
національної валюти щодо іноземних валют. 

Нині девальвація часто офіційно закріплює фактичне 
знецінення національної валюти в умовах інфляції або ж 
виступає вихідним пунктом майбутньої інфляції. Часто 
девальвація не забезпечує стабілізації валюти, а лише 
служить проміжним етапом інфляційних процесів. 

Ревальвація – офіційне підвищення вартості валюти, що 
виражається у зростанні її золотого вмісту (система 
золотомонетного стандарту), або в підвищенні її курсу щодо 



Лекція 8  

266 

інших валют. За механізмом впливу на економічні процеси 
ревальвація протилежна девальвації. 

На відміну від девальвації ревальвація порівняно рідкісне 
явище у валютно-фінансовому світі. Це пояснюється тим, що 
країна, яка здійснює ревальвацію своєї валюти, ставить себе в 
менш вигідне положення у сфері зовнішньої торгівлі, 
припливу іноземного капіталу і розвитку міжнародного 
туризму порівняно з іншими країнами. Адже підвищуючи 
курс своєї валюти щодо валют інших країн, держава, яка 
здійснює ревальвацію, викликає підвищення цін експорто-
ваних товарів у іноземній валюті, чим знижує власну 
конкурентоспроможність на світовому ринку, стримує 
експорт своїх товарів. Паралельно відбувається процес 
зниження цін, виражених у національній валюті, на товари, 
що імпортуються до країни. Отже, ревальвація призводить до 
зростання попиту на імпортовані товари та послуги і реально 
збільшує обсяги імпортованої продукції. Ревальвація робить 
невигідним вкладення капіталу в дану країну для іноземних 
інвесторів, оскільки вони-при обміні валют одержують мен-
шу суму в місцевій валюті. Для країни, яка ревальвувала свою 
валюту, стає вигідним експорт капіталу, адже виникає 
можливість купівлі більш дешевої іноземної валюти. 

Традиційно ревальвація використовується для боротьби з 
інфляційними процесами, оскільки, стримуючи зростання 
грошової маси в обігу, дещо затримує зростання внутрішніх 
цін. 

Ревальвація також здійснюється з метою стримування 
зростання активності сальдо торговельного балансу. 
Оскільки вона сама по собі ставить країну, що вдається до 
ревальвації, в менш вигідне становище на світовому ринку, то 
часто здійснюється під тиском інших країн, які мають 
найактивніші зовнішньоекономічні зв'язки з цією країною. 

У сучасних умовах механізм ревальвації значно 
модифікувався, особливо після введення системи плаваючих 
валютних курсів. За таких умов ревальвація може 
здійснюватися у формі підвищення -валютного паритету не 
до всіх валют, а лише щодо валют тих країн, з якими ця 
валюта має спільний режим плавання. Ревальвація може 
бути здійснена й у формі відмови центрального банку країни 
від проведення валютної інтервенції, для підтримання або 
підвищення курсу національної валюти щодо інших валют. 
Прикладом такої ревальвації може служити стійке зростання 
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курсу японської єни щодо долара США за відносно короткий 
термін – з кінця 1976 по березень 1978 р. від 340 до 233 єн за 
один долар. 

Для ефективності валютного регулювання велике 
значення має здійснення національного валютного контролю 
і застосування методів прямого втручання держави у сам 
механізм формування валютних курсів.  

Валютні обмеження – це система нормативних правил, 
встановлених у законодавчому та адміністративному 
порядку, які спрямовані на обмеження операцій з золотом, 
валютними цінностями та іноземною валютою. Вони 
поширюються на фізичних і юридичних осіб при обміні 
валюти власної країни на іноземну, а також при інших 
валютних операціях. Валютні обмеження передбачають 
організацію і здійснення компетентними органами 
відповідних країн спеціальних заходів валютного контролю з 
метою врівноваження платіжних балансів і підтримки курсів 
національних валют. Система валютного контролю за 
здійсненням валютних операцій то послаблюється, то стає 
більш жорсткішою, залежно від економічної ситуації як у 
певній країні, так і у світовому господарстві. Уперше валютні 
обмеження у формі зосередження обороту іноземної валюти 
в руках держави були впроваджені в Німеччині в 1931 р. 

Валютний кліринг. Втручання держави у сферу 
міжнародних валютно-фінансових відносин виявляється в 
періодичному використанні валютних клірингів, при 
застосуванні яких взаємні розрахунки між двома або 
декількома країнами здійснюються шляхом заліку зустрічних 
вимог, а платежі валютою здійснюються лише на суму 
різниці в товарних поставках та наданих послугах. Валютний 
кліринг спочатку використовувався лише для 
зовнішньоторговельних розрахунків, а згодом був 
поширений на операції неторговельного характеру та інші 
платежі, що виникають у результаті економічних зв'язків між 
окремими країнами та економічними угрупованнями. 

У практиці міжнародних розрахунків розрізняють 
двосторонні, тристоронні й багатосторонні кліринги. 
Найбільшого поширення набули двосторонні кліринги, при 
яких залік зустрічних вимог і зобов'язань відбувається між 
двома країнами. Перша подібна клірингова угода була 
підписана між Швейцарією та Угорщиною в 1931 р., а вже до 
березня 1935 р. було підписано 74 клірингові угоди, станом на 
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1937 р. діяло 169 таких угод. У цілому до середини 50-х років 
близько 60 % міжнародних розрахунків капіталістичного 
світу здійснювалось через валютні кліринги. 

Останнім часом клірингові розрахунки почали широко 
застосовуватися в багатосторонніх взаємних розрахунках 
країн, що розвиваються в межах їхніх економічних і 
валютних угруповань. Так, на початку 90-х років 87 країн, що 
розвиваються, уклали 148 двосторонніх клірингових угод. 
Крім того, діє 4 багатосторонніх кліринги, які охоплюють 13 
країн Латинської Америки, 8 – Карибського басейну, 13 – 
Західної Африки, 7 – Азії. 

Валютна блокада. Однією з форм валютних обмежень 
виступає валютна блокада – припинення або обмеження 
валютно-фінансових відносин з блокованою країною, аж до 
заморожування в банках валютних цінностей цієї держави та 
валюти приватних осіб з метою здійснення на неї 
економічного і політичного тиску. 

Розрізняють односторонню, коли одна країна блокує 
іншу, та багатосторонню блокаду, коли вона здійснюється 
рядом держав. Валютна блокада буває повна – з 
використанням усіх методів валютно-фінансового впливу, аж 
до заморожування валюти країни, що піддається валютній 
блокаді, та часткова, коли використовуються лише окремі 
методи валютної блокади. Багатостороння валютна блокада 
часто здійснюється через міжнародні валютно-фінансові 
організації – Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та 
ін. 

Прикладом багатосторонньої валютної блокади було 
припинення валютно-фінансових відносин всіма країнами 
Антанти з Радянською республікою до середини 30-х років. 
Західні держави блокували Єгипет у 1956 р. у відповідь на 
націоналізацію Суецького каналу, Лівію (1988 р.), Іран та 
Ірак під час війни 1980-1988 рр., знову Ірак під час агресії 
проти Кувейту та після неї, республіки, що входили до складу 
Югославії. Останнім часом валютна блокада застосовується 
до країн – учасниць локальних та регіональних конфліктів. 

Встановлення кількох валютних курсів. Валютні 
обмеження можуть практикуватися через офіційне вста-
новлення країною кількох валютних курсів. Встановлюючи 
множинність валютних курсів, держави диференціюють їх за 
групами товарів, послуг та за цільовим використанням 
валюти. Вперше така форма валютних обмежень почала 
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використовуватися під час Великої депресії після світової 
економічної кризи 1929-1933 рр. Німеччина напередодні 
Другої світової війни, наприклад, застосовувала близько 60 
валютних курсів щодо долара США. 

Валютні застереження. Зовнішньоекономічні операції 
пов'язані з різного роду валютними ризиками, небезпекою 
валютних (курсових) втрат, які можуть виникнути у зв'язку зі 
зміною курсу іноземної валюти щодо національної при 
проведенні зовнішньоторговельних, кредитних та валютних 
операцій. При цьому експортер може зазнати збитків (кур-
сових втрат) при зниженні курсу іноземної валюти щодо 
національної у період між підписанням контракту та 
здійсненням за ним платежів. Курсові втрати імпортера 
пов'язані з імовірним підвищенням курсу валюти, в якій 
передбачені розрахунки за контрактом. 

Для запобігання валютних ризиків практика 
міждержавних розрахунків виробила систему валютних 
застережень, які є специфічною формою валютних 
обмежень. Валютні захисні застереження направлені на 
усунення або обмеження валютного ризику в торговельно-
економічних відносинах з країнами, розрахунки з якими 
здійснюються у вільно конвертованій валюті, а також тими з 
них, де розрахунки здійснюються за клірингом. При цьому 
застереження, що передбачають перерахунок суми платежу в 
разі зміни курсу валюти платежу, носять назву двосторонніх, 
оскільки можливі збитки і вигоди однаково поширюються і 
на експортера, і на імпортера. Односторонні ж застереження 
захищають інтереси тільки однієї із сторін на випадок 
підвищення або зниження валютного курсу. 

Мутьтивалютні застереження. Різновидом валютних 
застережень є так звані мультивалютні застереження. 
Мультивалютні застереження передбачають перерахунок 
суми платежу за умови зміни середньоарифметичного курсу 
найбільш стійких валют світу щодо валюти платежу. 
Використання мультивалютних застережень дає змогу 
уникнути залежності тільки від однієї валюти, оскільки 
розрахунок здійснюється за середнім умовним показником, 
який дозволяє визначити величину валюти ціни і валюти 
платежу не на базі однієї валюти, а на основі кількох валют. 
Широке використання в зовнішньоекономічних відносинах 
спеціальних розрахункових одиниць – СДР і євро – дає змогу 
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уникнути ситуацій, які спонукають сторони вдаватися до 
мультивалютних застережень. 

Система валютних обмежень регламентується державою 
в цілому, а специфічна їх форма – валютні застереження – 
використовується на макроекономічному рівні у зовнішньо-
економічних відносинах юридичними і фізичними особами. 

Заходи валютного контролю спрямовані проти нелега-
льного вивозу капіталів, проти затримки платежів імпортерів 
і на своєчасне повернення  легально отриманої експортної 
виручки. Так як і валютне регулювання, засоби валютного 
контролю і валютні обмеження, які існують в країнах, є 
складовими частинами механізму реалізації валютної 
політики, яка проводиться в інтересах структурних змін в 
економіці для досягнення стійкого економічного росту й 
укріплення позицій країни в міжнародних економічних 
відносинах. 

Система валютного контролю це сукупність заходів по 
реалізації порядку переміщення різних форм валютних 
цінностей між країнами, визначеного їх законодавством. У 
рамках валютного контролю здійснюється комплекс заходів у 
вигляді заборони, лімітування, регламентації, затримки 
здійснення операцій з валютними цінностями або розпо-
рядження ними, які набувають форми валютних обмежень. 
Заходи валютного контролю і валютних обмежень 
заставляють учасників валютного ринку підпорядковуватися 
регулюючим органам і змінюють напрями руху валютних і 
фінансових потоків на внутрішньому і на світовому валют-
ному ринках. 

Головними цілями валютного контролю і валютних 
обмежень є: 

- забезпечення економічної безпеки; 
- стимулювання розвитку зовнішньоекономічних зв’яз-

ків; 
- формування валютних резервів країн; 
- виконання міжнародних зобов’язань країн. 
Для виконання таких заходів створюється механізм 

валютного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, 
який визначає форми та методи контрольної діяльності, а 
також спеціальні органи, які беруть участь у процесі 
валютного контролю, і які змінюються у залежності від 
напрямів валютної політики.  До органів валютного 
контролю, як правило, відносяться центральні банки країн із 
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вповноваженими ними кредитними установами. Так, 
наприклад в Австрії та Німеччині виділене спеціальне коло 
банків через які проводяться валютні операції. 

 

4. Платіжний баланс 

Незалежно від того, в якій формі відбувається економічне 
спілкування між країнами – через зовнішню торгівлю, 
капіталовкладення, надання та погашення кредитів, надання 
послуг – воно має вартісний вираз і відображається у формі 
зведених вартісних балансів, найважливішим з яких є 
платіжний баланс. 

Платіжний баланс показує позицію даної країни у 
системі міжнародних економічних відносин і його показники 
залежать як від розвитку економіки цієї країни, так і від змін, 
що відбуваються в економіці інших країн і на світовому 
ринку1. 

Платіжний баланс – це співвідношення між сумою усіх 
грошових надходжень і сумою всіх грошових платежів, за 
угодами, укладеними між фізичними особами, 
підприємствами та урядовими організаціями однієї країни з 
відповідними установами інших країн.  

Платіжний баланс відіграє роль макроекономічної 
моделі, у якій відображається стан справ щодо економічних 
операцій між національною економікою та економіками 
інших країн. За формою складання – це статистичний звіт за 
певний період часу, де виражено усі економічні операції між 
резидентами та нерезидентами певної країни2. 

Розділи платіжного балансу. За правилами МВФ 
платіжний баланс складається з двох великих розділів:  

І – балансу поточних операцій (current account balance); 
ІІ – балансу руху капітілу та фінансових ресурсів (capital 

and finansial account). 
Перший розділ містить у собі в свою чергу: 

                                                 
1 Економічна теорія: У 2-х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / За 
ред. З.Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина, І.М. Грабинського. – К.: Заповіт, 
1997. – 408 с. 
2 Драган О. Глобалізаційні процеси як передумова кризи світової валютної 
системи // Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 26. К.: ІСЕМВ НАН 
України. – С.18-27. 
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- торговельний баланс, тобто баланс надходжень і 
платежів із зовнішньої торгівлі; 

- баланс послуг та некомерційних платежів (баланс 
"невидимих операцій"). 

Торговельний баланс – це співвідношення вартості 
експорту та імпорту. Економічний зміст активу або дефіциту 
торговельного балансу щодо конкретної країни залежить від 
економічної політики країни, характеру її зв’язків з 
партнерами і від положення в світовому господарстві в 
цілому. Зрозуміло, що пасивний торговельний баланс 
вважається небажаним і, як правило, оцінюється як ознака 
слабких світогосподарських позицій країни. Тоді як, активне 
сальдо торговельного балансу промислово розвинутими 
країнами використовується для створення другої економіки 
закордоном, а країнам, які відстають від лідерів за рівнем 
економічного розвитку – для оплати міжнародних 
зобов’язань за іншими статтями платіжного балансу. 

Баланс послуг та некомерційних платежів включає 
платежі і надходження за транспортні перевезення, 
страхування, різні види зв’язку, міжнародний туризм, обмін 
науково-технічним і виробничим досвідом, експортні 
послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших 
представництв за кордоном, передачу інформації, культурні 
та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу організацію 
виставок тощо. 

Сьогодні значеня послуг і їх вплив на обсяги і структуру 
платежів невпинно зростають. До них відносяться торгівля 
ліцензіями, ноу-хау, іншими видами науково-технічного і 
виробничого досвіду, лізингові операції, ділові консультації 
та інші послуги виробничого і персонального характеру.   

Баланс руху капіталів і фінансових ресурсів виражає 
співвідношення вивозу та ввозу державних і приватних 
капіталів, наданих та одержаних міжнародних кредитів і 
складається з: 

рахунку капіталу, в якому враховуються трансферти 
капіталу та придбання (реалізація) нефінансових активів; 

фінансового рахунку, в якому відображені прямі 
портфельні та інші інвестиції, а також резервні активи. 

Міжнародна трансакція, яка збільшує активи країни або 
зменшує її пасиви, є записом дебету платіжного балансу. 
Навпаки, міжнародна трансакція, що зменшує активи країни 
або збільшує її пасиви, є записом кредиту. Оскільки 
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платіжний баланс за принципами складання є бухгалтер-
ським звітом подвійного запису, то загальний дебет завжди 
дорівнює загальному кредитові. 

Сальдо платіжного балансу. Платіжний баланс країни 
завжди повинен бути зрівноважений, однак та чи інша країна 
може мати в ньому "дефіцит" чи, навпаки, "надлишок". 
Дефіцит платіжного балансу виникає тоді, коли надходження 
тієї чи іншої країни недостатні для покриття її зобов’язань і 
країна здійснює додаткові операції, щоб врівноважувати 
(сальдувати) платіжний баланс. Такими операціями є 
експорт золота, зміни запасів вільно конвертованої іноземної 
валюти тощо. Серед сальдуючих статей враховують і такі 
показники, як зміна іноземних активів у банках даної країни. 
Національні грошово-кредитні установи володіють 
міжнародними резервами золота та іноземної валюти, які 
використовуються для забезпечення залишкового фінансу-
вання операцій платіжного балансу (відомого як “компенса-
ційне” фінансування) за умов фіксованого курсу або для 
впливу на валютні курси за умов плаваючого.  

 
1. Валюта у широкому розумінні, означає грошову 

одиницю будь-якої країни. Валютна система – це форма 
організації економічних відносин країни, за допомогою яких 
здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та 
використовуються валютні кошти держави.  

2. Міжнародні валютні відносини, є сукупністю 
суспільних відносин, що складаються між країнами у процесі 
здійснення міжнародних валютних, розрахункових та 
кредитно-фінансових операцій/трансакцій. 

3. Світова валютна система – це форма організації 
міжнародних валютних відносин, закріплена міждержавною 
домовленістю і яка включає в себе сукупність способів, 
інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких 
здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий оборот у 
рамках світового господарства.  

4. Світова валютна система включає в себе світовий 
грошовий товар; валютний курс; валютні ринки; міжнародні 
валютно-фінансові організації. 

5. Світова валютна система еволюціонувала в такі етапи: 
золотомонетний стандарт, золотозливковий та 
золотодевізний стандарти, золотодоларовий стандарт 
(Бреттон-Вудська валютна система), папероводоларовий 
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стандарт (Ямайська валютна система). Можна виділити три 
регіональні валютні угруповання (блоки) – стерлінговий, 
доларовий і золотий.  

6. Валютні зони є вищою формою валютних об’єднань, 
які утворилися на базі валютних блоків. Таких валютних зон 
утворилося шість: 1) британського фунта стерлінгів; 2) долара 
США; 3) французького франка; 4) португальського ескудо; 5) 
іспанської песети; 6) голандського гульдена. Європейська 
валютна система ґрунтується на спільній для більшості 
членів Європейського Союзу валюті – євро.  

7. Валютне регулювання входить в систему грошово-
кредитного регулювання. Інструменти валютного регулюван-
ня і валютної політики є  засоби економічного впливу 
держави на динаміку курсових співвідношень власної валю-
ти. Для ефективності валютного регулювання велике значен-
ня мають валютні обмеження, валютні застереження та 
валютний контроль.  

8. Платіжний баланс – це співвідношення між сумою усіх 
грошових надходжень і сумою всіх грошових платежів, за 
угодами, укладеними між фізичними особами, підприєм-
ствами та урядовими організаціями однієї країни з відповід-
ними установами інших країн. Він складається з двох роз-
ділів: баланс поточних операцій і баланс руху капітілу та 
фінансових ресурсів.  

 

Основні терміни і поняття 

Валюта – це грошова одиниця будь-якої країни.  
 
Націнальна валюта – грошова одиниця певної країни. 
 
Іноземна валюта – грошові знаки іноземних держав, 
кредитні та платіжні засоби, виражені в іноземних грошових 
одиницях і які використовуються в міжнародних 
розрахунках. 
 
Міжнародна (регіональна) валюта – умовні і грошові 
міжнародні розрахункові одиниці, які створюються 
міжнародними економічними та валютно-фінансовими 
організаціями для використання як засобу платежу у 
міжнародних розрахунках (євро, СДР). 
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Національна валютна система – це форма організації 
економічних відносин країни, за допомогою яких 
здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та 
використовуються валютні кошти держави. 
 
Світова валютна система – це форма організації 
міжнародних валютних відносин, закріплена міждержавною 
домовленістю і яка включає в себе сукупність способів, 
інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких 
здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий оборот у 
рамках світового господарства. 
 
Валютний курс є своєрідною формою ціни, яка 
сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю 
іноземної валюти, і визначається співвідношенням між 
національною грошовою одиницею та відповідно іноземною 
валютою виходячи насамперед з їх купівельної 
спроможності. 
 
Валютний коридор – фіксованих державою меж зміни 
валютного курсу національної грошової одиниці до валют 
(валюти) провідних країн. 
 
Валютна політика держави – це сукупність заходів, які 
вживаються центральними банками у сфері грошового обігу і 
валютних відносин з метою впливу на купівельну 
спроможність грошей, валютні курси та на економіку 
загалом. 
 
Девальвація – зменшення в законодавчому порядку 
металічного вмісту національної грошової одиниці або 
зниження офіційного курсу валюти певної країни щодо 
золота чи срібла, а після скасування офіційного вмісту золота 
у валютах зниження курсу національної валюти щодо 
іноземних валют. 
 
Ревальвація – офіційне підвищення вартості валюти, що 
виражається у зростанні її золотого вмісту (система 
золотомонетного стандарту), або в підвищенні її курсу щодо 
інших валют. 
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Валютні обмеження – це система нормативних правил, 
встановлених у законодавчому та адміністративному 
порядку, які спрямовані на обмеження операцій з золотом, 
валютними цінностями та іноземною валютою. 
 
Платіжний баланс – це співвідношення між сумою усіх 
грошових надходжень і сумою всіх грошових платежів, за 
угодами, укладеними між фізичними особами, 
підприємствами та урядовими організаціями однієї країни з 
відповідними установами інших країн. 

 

Запитання і навчальні завдання для студентів 

1. У яких значеннях може використовуватись поняття 
валюта? 

2. Опишіть елементи світової валютної системи. 
3. Яка роль міжнародних та регіональних валютно-фінан-

сових організацій? 
4. Визначте основні відмінності Ямайської і Бреттон-Вуд-

ської валютних систем. 
5. Які цілі валютної політики? 
6. Які чинники впливають на формування та ефектив-

ність валютної політики? 
7. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку валютно-фі-

нансової системи. 
8. Особливості застосування валютних обмежень, валют-

них застережень та валютного контролю. 
9. Що відображається у платіжному балансі? Які Ви знає-

те розділи платіжного балансу?  
 

Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Національна валюта це умовні і грошові міжнародні 
розрахункові одиниці, які створюються міжнародними 
економічними та валютно-фінансовими організаціями для 
використання як засобу платежу у міжнародних розрахунках 
(євро, СДР). 
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2. Національні валютні системи були закріплені 
національним законодавством з урахуванням норм 
міжнародного права. 

3. До складу національних валютних систем, входять 
відповідні інфраструктурні ланки – банківські, кредитно-
фінансові установи, біржі, спецальні органи валютного 
контролю, інші державні та приватні інститути. 

4. Першим міжнародним грошовим товаром було СДР, а 
вже пізніше у практиці міжнародних валютно-фінансових 
відносин для розрахунків стали використовувати ЕКЮ. 

5. Під керованими валютними курсами розуміють такі 
курси, рівні яких визначаються на ринку під впливом попиту 
та пропозиції, що в свою чергу, залежить від стану 
платіжного балансу країни, співвідношення відсоткових 
ставок і темпів інфляції, очікувань учасників ринку, 
офіційних валютних інтервенцій тощо. 

6. Фіксовані режими валютних курсів запроваджуються з 
метою стимулювання або стримування певних видів чи 
напрямів зовнішньоекономічної діяльності чи фінансово-
кредитної політики держави. 

7. З практичної точки зору під валютним ринком 
розуміють офіційні фінансові центри, представлені 
сукупністю банків, бірж, фінансових компаній, в яких 
зосереджено здійснення валютних операцій. 

8. Сьогодні ціна на золото складається під впливом 
попиту і пропозиції, а ринок золота функціонує як звичайний 
товарний ринок. 

9. Міжнародні валютно-фінансові організації є четвертим 
елементом світової валютно-фінансової системи. 

10. Метою створення міжнародних валютно-фінансових 
організацій є наднаціональне регулювання економік всіх 
країн світу, їх інтеграція в єдину міжнародну фінансову 
систему. 

11. Міжнародний валютний фонд (МВФ) і  Світовий банк 
називаються Бретон-Вудськими інститутами. 

12. Світовий банк це міжурядова валютно-кредитна 
організація зі сприяння розвитку міжнародної торгівлі та 
співробітництва у валютній сфері. 

13. До групи МВФ входять п’ять незалежних інституцій: 
Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР), 
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Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація 
розвитку, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, 
Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів. 

14. Окрему, але досить помітну роль на світовому 
кредитному ринку відіграють регіональні банки, такі як 
Азіатський банк розвитку (АзБР), Африканський банк 
розвитку (АфБР), Міжамериканський банк розвитку (МАР). 

15. Золотомонетний або золотий стандарт є першим 
етапом історичного розвитку ситеми організації міжнарод-
них грошово-валютних відносин. 

16. Основним недоліком системи золотодивізійного 
стандарту було те, що за цих умов практично повністю 
виключалася можливість проведення окремими державами 
власної грошово-валютної політики, спрямованої на 
вирішення внутрішніх проблем. 

17. Генуезька валютна система зазнала кризи, вихід з якої 
країни-учасниці вбачали у девальвації своїх валют. 

18. Резервна валюта – національна валюта провідних 
держав світу, яка нагромаджується центральними банками 
як резерв коштів для міжнародних розрахунків. 

19. Долар США використовувався як резервна валюта 
переважно колоніями та домініонами Британської імперії. 

20. Основні положення Ямайської валютної системи 
закріплені у квітні 1978 р. у серії поправок до Статуту МВФ, 
продовжують діяти і сьогодні. 

21. За правилами МВФ платіжний баланс складається з 
трьох великих розділів. 

22. Дерегулювання у Ямайській валютній системі дуже 
швидко проявилося у недосконалості плаваючих валютних 
курсів, а фінансові і валютні кризи поставили на порядок 
денний питання про штучну підтримку валютних курсів, про 
реальну і завищену оцінку активів, про незадовільний 
банківський нагляд, про недостачу фінансової інформації. 

23. До складу стерліногового валютного блоку ввійшли 
країни Британської імперії, Єгипет, Ірак, Португалія, Данія, 
Норвегія, Швеція, Фінляндія, Японія, Греція та Іран. 

24. У межах доларового валютного блоку об’єдналися 
країни економічно залежні від США – країни Латинської 
Америки і Канада. 
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25. До золотого блоку країн ввійшли Ірак, Португалія, 
Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Японія, Греція та Іран. 

26. Валютне регулювання органічно інтегрується в 
систему грошово-кредитного регулювання і дозволяє 
країнам, використовуючи закони ринку, вирішувати проти-
річчя внутрішніх і зовнішніх пріоритетів економічної 
політики. 

27. Валютна політика означає зміну облікової ставки 
центрального банку з метою регулювання валютного курсу 
шляхом впливу на рух короткострокових капіталів.  

28. Облікова політика – це традиційний метод регулю-
вання валютного курсу. 

29. Політика кредитної експансії спрямована на 
стимулювання кредитних операцій у розрахунку на те, що 
більш сприятливі умови кредитування будуть спонукати до 
господарської активності, зростання виробництва і залучення 
іноземного капіталу. 

30. Ліберальна політика кредитної експансії використо-
вується, як правило, в умовах стрімкого промислового буму 
та зростання господарської активності. 

31. Девальвація – офіційне підвищення вартості валюти, 
що виражається у зростанні її золотого вмісту, або в 
підвищенні її курсу щодо інших валют. 

32. Платіжний баланс – це статистичний звіт за певний 
період часу, де виражено усі економічні операції між 
резидентами та нерезидентами певної країни. 

 

Тестові завдання 

1. Грошові знаки іноземних 
держав, кредитні та платіжні 
засоби, виражені в іноземних 
грошових одиницях і які 
використовуються в 
міжнародних розрахунках: 

а) національна валюта; 

б) іноземна валюта; 

в) міжнародна валюта; 

г) валюта третіх країн; 

д) регіональна валюта.  

2. В якому році була 
підписана перша клірингова 
угода між Швейцарією та 
Угорщиною? 

а) у 1907 р.; 

б) у 1912 р.; 

в) у 1922 р.; 

г) у 1931 р.; 



Лекція 8  

280 

д) у 1946 р. 

3. Скільки клірингових угод 
вже діяло у 1937 році? 

а) 20; 

б) 56;  

в) 169; 

г) 209; 

д) 1790. 

4. У яких роках з’явилися 
спеціальні міжнародні та 
регіональні платіжні одиниці 
(СДР, ЕКЮ)? 

а) у 50-х роках; 

б) у 60-х роках; 

в) у 70-х роках;  

г) у 80-х роках;  

д) у 90-х роках. 

5. Як називається валютний 
курс, що передбачає 
наявність певного 
зареєстрованого (офіційного) 
паритету, який підтримують 
органи державного 
валютного контролю? 

а) плаваючий; 

б) фіксований;  

в) з керованим плаванням; 

г) змішаний. 

6. Більшість країн світу в 
політиці курсоутворення 
орієнтовані на: 

а) плаваючий курс; 

б) фіксований курс;  

в) курс з керованим плаванням, 

г) змішаний курс. 

7. Як називаються такі 
валютні ринки: європейський 
(з центрами у Лондоні, 
Цюриху, Парижі, 
Франкфурті-на-Майні), 
північноамериканський (з 
центром у Нью-Йорку), 
азіатський (з центрами в 
Токіо, Сінгапурі, Гонконгу)? 

а) регіональні; 

б) національні;  

в) спеціальні; 

г) за видами операцій. 

8. Історично першим 
валютним ринком був 
ринок …… ? 

а) золота; 

б) срібла; 

в) доларів США; 

г) євро; 

д) СДР. 

9. У якому році ринок золота 
був ліквідований офіційно? 

а) у 1933 р.; 

б) у 1944 р.; 

в) у 1971 р.; 

г) у 1992 р.; 
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д) у 2002 р. 

10. Коли був створений 
Міжнародний валютний 
фонд (МВФ)? 

а) у 1933 р.; 

б) у 1944 р.; 

в) у 1976 р.; 

г) у 1986 р.; 

д) у 1992 р. 

11. На якому стандарті 
базувалася перша світова 
валютна система (Паризька) і 
була юридично закріплена 
міждержавною угодою на 
конференції промислово 
розвинутих країн у Парижі в 
1867 році? 

а) золотомонетному 
стандарті; 

б) золотозливковому 
стандарті; 

в) золотодивізному 
стандарті; 

г) золотодоларовому 
стандарті; 

д) паперово-доларовому 
валютному стандарті. 

12. Для якої системи були 
характерні фіксований 
золотий вміст національних 
валют і фіксовані валютні 
курси? 

а) Паризька; 

б) Генуезька; 

в) Бреттон-Вудська; 

г) Ямайська. 

13. Яка валютна система 
проіснувала після Першої 
світової війни до періоду 
Великої депресії 1929-
1933 рр.? 

а) Паризька; 

б) Генуезька; 

в) Бреттон-Вудська; 

г) Ямайська. 

14. У якому місті була 
заснована і юридично 
оформлена у 1922 році на 
міжнародній економічній 
конференції друга  валютна 
система, яка базувалася на 
золотодевізному стандарті? 

а) Генуї; 

б) Бреттон Вудсі; 

в) Парижі; 

г) Женеві; 

д) Берні. 

15. Яка валютна система 
успадкувала принципи 
національної валютної 
системи США? 

а) Паризька; 

б) Генуезька; 

в) Бреттон-Вудська; 

г) Ямайська. 

16. За умовами якого 
договору основними 
інструментами міжнародних 
розрахунків ставали золото і 

а) Генуезького; 

б) Брентон Вудського; 

в) Паризького; 
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так звані резервні валюти? г) Женевського; 

д) Бернського. 

17. Коли була юридично була 
оформлена четверта світова 
валютна система угодою 
країн-членів МВФ в 
м. Кінгстон на Ямайці? 

а) у 1933 р.; 

б) у 1944 р.; 

в) у 1976 р.; 

г) у 1986 р.; 

д) у 1992 р. 

18.Скільки є видів валютних 
зон? 

а) два; 

б) три;  

в) чотири;  

г) п’ять; 

д) шість. 

19. До якої валютної зони 
належать  африканські 
держави і Мадагаскар? 

а) доларова валютна зона; 

б) французького франка;  

в) стерлінгової валютної зони;  

г) іспанської песети; 

д) португальського ескудо. 

20. До якої валютної зони 
належать  Ірландська 
Республіка, Ісландія, 
Йорданія, Єгипет? 

а) доларова валютна зона; 

б) французького франка;  

в) стерлінгової валютної зони;  

г) іспанської песети; 

д) португальського ескудо. 

21. В якому році євро замінив 
національні валюти більшості 
країн-членів ЄС? 

а) у 1992 р.; 

б) у 1994 р.; 

в) у 1999 р.; 

г) у 2000 р.; 

д) у 2002 р. 
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Лекція 9 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ 

План лекції 

1. Сутність і значення глобалізації. 
2. Економічна інтеграція. 
3. Інтеграційні процеси у Північній Америці та Південній 

Америці. 
4. Інтеграційні об’єднання Азійсько-Тихоокеанського 

регіону та Африки 
5. Інтеграційні процеси в Європі. 

 

План практичного заняття 

1.Сутність і значення глобалізації: 
а) світова економіка як глобальної економічної системи; 
б) етапи глобалізації. 

2. Економічна інтеграція: 
а) передумови появи інтеграційних процесів; 
б) теорії економічної інтеграції; 
в) форми міжнародної економічної інтеграції.  

3. Інтеграційні процеси у Північній та Південній Америці: 
а) Північноамериканська зона вільної торгівлі; 
б) Південний спільний ринок; 
в) Латиноамериканська асоціація інтеграції; 
г) Центральноамериканський спільний ринок; 
д) Карибський спільний ринок; 
е) Центральноамериканська Угода про вільну торгівлю. 

4. Інтеграційні об’єднання Азійсько-Тихоокеанського регіону 
та Африки: 

а) Асоціація країн Південно-Східної Азії; 
б) Південно-азійська асоціація регіонального 
співробітництва; 
в) Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного 
співробітництва. 

5. Інтеграційні об’єднання  Африки: 
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а) Спільний ринок Східної і Південної Африки; 
б) Співтовариство розвитку країн Південної Африки; 
в) Митний і економічний союз країн Центральної 
Африки; 
г) Економічне співробітництво західно-африканських 
держав. 

4. Інтеграційні процеси в Європі: 
а) Європейська асоціація вільної торгівлі; 
б) Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю; 
в) Організація Чорноморського економічного 
співробітництва; 
г) ЄС. 

 
Література 

 

а) основна: 

1. Бураковський І.Теорія міжнародної торгівлі. –2-ге вид. – К.: 
Основи, 2000. – 241 с.  

2. Новицький В.Є.Міжнародна економічна діяльність України. 
– К.:КНЕУ, 2003. – 948 с. 

3. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, 
О.І.Шнирков та ін. –2-ге вид. – К.: Либідь,2001. – 582 с. 

б) додаткова: 
1. Афанасьєв М.В., Строкович Г.В. Інтеграційні структури: 

Конспект лекцій. – Харків: Харків. держ.економ. ун-т, 2000. – 71 с. 

2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному 
середовищі. –К.: Наукова думка, 1998. – 390 с. 

3. Международные экономические отношения: Интеграция: 
Учебн.пособие / Щербанин Ю.А., Рожков К.Л., Рыбалкин В.Е., 
Фишер Г. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 128 с. 

4. Мировое хазяйство и международные экономические отно-
шения: Учебн. пособие / А.П. Голиков и др.; Харьков. нац. ун-т им. 
В.Н.Каразина, Таврич. нац. ун –тет им. В.И.Вернадского. – 
Симферополь: СОНАТ, 2003. – 431 с. 

5. Україна в процесах міжнародної інтеграції: Монографія 
/В.Р.Сіденко; За ред В.Р.Сіденка; НАН України, Ін –тут економ. 
прогнозування. – Харків: Форт. –2003. – 278 с. 

6. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні 
економічні відносини: Підручник / За ред І.М. Школи. – К.: КНЕУ, 
2003. – 589 с. 
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7. Юрчишин В. Фінансова глобалізація: Навчальний посібник / 
Укр. Акад. держ. Управління при Президентові України. – К, 2003. 
– 33 с. 

 

1. Сутність і значення глобалізації 

Глобалізація стала ключовим поняттям, що характеризує 
процеси світового розвитку на початку XXI століття. Вона 
знаходить свій прояв у формуванні планетарного інформа-
ційного простору, світового ринку капіталів, товарів, робочої 
сили, у посиленні техногенного впливу на природне середо-
вище. Виходячи за економічні межі, глобалізація охопила 
політику, ідеологію, культуру, спосіб життя, а також 
середовище життєдіяльності людини. 

Розвиток світової економіки як глобальної економічної 
системи зумовлений посиленням інтеграційних процесів в 
усіх сферах людської діяльності – політичній, економічній, 
інформаційній, екологічній тощо. Протягом останніх двох 
десятиліть в умовах розгортання інформаційної та теле-
комунікаційної революції, поглиблення коопераційних 
зв’язків та прискорення процесів інтеграції у світовій еконо-
міці формування всепланетарного співтовариства постає як 
об’єктивна необхідність розвитку людської цивілізації. 

Можна виділити кілька аспектів глобалізації в 
економічній сфері. По-перше, вона характеризується інтегра-
цією, тобто тенденцією до створення суверенними 
державами наддержавних структур. По-друге, концентрацією 
капіталу і пов’язаною з нею монополізацією ринку, тобто 
нарощуванням обсягів виробництва і збуту, а також злиттям і 
поглинанням компаній. По-третє, транснаціоналізацією – 
тенденцією національних фірм до “переростання” націо-
нальних кордонів та розширення своєї діяльності на ринках 
інших держав. 

Глобалізація має величезний вплив на функціонування 
світової економіки і визначає основні її сучасні тенденції. 
Безпосереднім наслідком інтеграції національних ринків у 
глобальний ринок стало загострення міжнародної конку-
ренції. Небачених досі масштабів досягла диверсифікація 
світових фінансових ринків та ринків робочої сили, відчутно 
підвищилася роль транснаціональних корпорацій (ТНК), 
з’явилися системи глобального стратегічного менеджменту. 
Відбувається зростання кількості ТНК. У 1995 році їх загальна 



Лекція 9  

286 

чисельність дорівнювала 40 тис., а число зарубіжних філій – 
майже 250 тис. На початку ХХІ ст. число ТНК досягло 63 тис., 
а зарубіжних філій – до 800 тис. 

Економічна глобалізація – це посилення взаємозалеж-
ності і взаємовпливу різних сфер та процесів у світовій 
економіці, поступове перетворення світового господарства на 
єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та 
знань на основі збільшення відкритості національних ринків, 
поглиблення міжнародного поділу та кооперації праці. 

До ознак глобалізації належать і супратериторіальні 
гроші, які ввійшли у пластиковій формі у щоденне 
користування у всьому світі (наприклад, кредитні картки Visa 
та Master Card). Їх використання сприяє тому, що гроші 
більше не обмежуються національно-державно-територіаль-
ною формою. 

У банківській справі глобалізація знайшла свій прояв у 
зростанні транскордонних депозитів; впровадженні тран-
скордонних банківських кредитів; виникненні миттєвих 
світових міжбанківських переказів. 

Глобалізація змінила форму ринків цінних паперів. По-
перше, деякі облігації та акції відносно роз’єдналися з 
територіальним простором; по-друге, багато портфельних 
інвестицій набули транскордонного характеру; по-третє, 
взаємозв’язок торговельних центрів створив умови для 
укладання угод із цінними паперами, портфельними 
інвестиціями незалежно від місця і часу. Торгівля транс-
кордонними цінними паперами в основному відбувається 
через комп’ютеризовані клірингові системи. 

Для сучасної світової глобалізованої економіки харак-
терним є безпрецедентне зростання використання Інтернету 
на основі здешевлення електронної техніки та зниження 
вартості послуг з передачі інформації. Обсяг інформаційного 
обміну через Інтернет подвоюється кожні 100 днів – у 7,3 
рази на рік. Частка населення, що використовує Інтернет, у 
більшості країн за останні десять років подвоїлася. 

Збільшуються масштаби транскордонних потоків позич-
кового капіталу (вони в 50 разів перевищують обсяг світової 
торгівлі), руху прямих іноземних інвестицій; зростає відкри-
тість національних економік (з 16% у 1956 р. до 37% у 2000 р., 
а з врахуванням зростання експорту і імпорту послуг – до 
44%). 
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Сучасний етап глобалізації має суперечливий та 
неоднозначний характер. Наслідки процесу глобалізації є 
подвійними. Спостерігається тенденція зростання перева-
жаючої ролі світової економіки і світового ринку над 
політикою та ідеологією національних держав; ринки товарів 
і капіталів все більше набувають світового виміру; 
формуються нові моделі трудових відносин, новий 
виробничий уклад на основі комплексної автоматизації, 
введення гнучких інформаційних технологій; відбувається 
розширення виробничої демократії. Глобалізація володіє 
також значними резервами підвищення ефективності 
виробництва завдяки поглибленню поділу праці, збільшенню 
економії за рахунок масштабу і зниження витрат, оптимізації 
розміщення ресурсів і передачі технологій. 

Одночасно збільшується диференціація рівнів соціально-
економічного розвитку країн світу, асиметрія ринків, 
відбувається загострення олігополістичної конкуренції, 
посилення економічних криз та процесів дезінтеграції. 

Термін "глобалізм" був вперше вжитий у 1944 р., а 
"глобалізація" – у 1961 р. Проте у широке використання ці 
слова увійшли лише в останній чверті ХХ століття і мають 
різне визначення. 

На думку Альбо, до глобалізації відносяться всі процеси, 
завдяки яким люди зі всього світу об’єднуються в єдине 
світове, глобальне суспільство. Гідденс вважає, що глоба-
лізація може бути визначена як інтенсифікація світових 
соціальних відносин, які пов’язують віддалені місця таким 
чином, що те, що відбувається далеко, визначає події, які 
відбуваються в даному місці, і навпаки. 

Кокс відмічає, що характеристика глобалізації включає 
інтернаціоналізацію виробництва, новий міжнародний поділ 
праці, нову міграцію робочої сили і нове конкурентне 
середовище, яке прискорює ці процеси. 

Існують різні підходи стосовно визначення етапів роз-
витку економічної глобалізації. Згідно з одним із них, 
глобалізація притаманна економічному розвитку з останньої 
чверті ХХ століття. 

Томас Фрідман у своїй книзі "Лексус і оливкове дерево" 
виділяє лише два етапи глобалізації. На його думку, перший 
відбувався наприкінці ХІХ століття. Він був пов’язаний із 
виникненням залізниці та телеграфу, а другий існує в 
теперішній час. 
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Даннінг вважає, що перший етап глобалізації продовжу-
вався 30 років до Першої світової війни. Другий етап тривав 
на протязі 25 років після Другої світової війни. Третій етап 
почався з середини 80-х років. Між першим, другим і третім 
етапами була пауза в інтенсивному зростанні міжнародних 
прямих інвестицій, яка припадала на 70-ті і першу половину 
80-х років ХХ століття. 

На думку інших авторів, перший етап глобалізації 
відноситься до епохи Великих географічних відкриттів (XV–
ХVI ст.). Розвиток мореплавства, пожвавлення торгівлі, 
відкриття нових територій (Америка, Індія), постійні морські 
війни призвели до встановлення монополії декількох держав 
як у торгівлі, так і у політиці. Такими державами свого часу 
були Англія, Голландія, Португалія та Іспанія. 

Другий етап, на їх думку, характеризувався переходом до 
мануфактурного, а пізніше до фабричного-заводського 
способу виробництва, яке виникло у Великобританії напри-
кінці XVII століття і було рушійною силою розвитку вільної 
торгівлі у XIX столітті. Глобалізація поступово переходить до 
третього етапу – індустріалізації. 

У зв’язку з індустріалізацією відбулося масштабне 
розширення міждержавних економічних зв’язків між основ-
ними європейськими країнами. Виникає телефонний і 
телеграфний зв’язок, у тисячі разів зростає швидкість 
передачі інформації, швидко розвивається транспорт, 
розширюється промислова кооперація та міжнародна 
торгівля. 

Четвертий етап глобалізації, який пов’язаний із 
формуванням постіндустріального суспільства, почався у 70-х 
роках ХХ століття у США, Японії, західноєвропейських 
країнах і лише наприкінці 80-х років став поширюватися на 
інші країни світу. Для даного етапу глобалізації характерним 
є виникнення та поширення якісно нових засобів зв’язку, 
інформаційних та комп’ютерних систем, що забезпечило 
прискорене зростання обсягів не тільки фінансових потоків, 
але й зовнішньої торгівлі. 

Можна визначити чинники, які впливають на процес 
глобалізації. До них належать: 

- виробничо-технічний, який характеризується зрос-
танням масштабів виробництва, міжнародних форм його 
здійснення (ТНК), якісно новим рівнем засобів транспорту і 
зв’язку; 
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- економічний – це високий рівень концентрації і 
централізації капіталу, його організаційні форми, які 
виходять за національні межі і сприяють формуванню 
єдиного світового ринкового простору; 

- інформаційний визначається радикальними змінами 
засобів обміну економічною, фінансовою, науково-технічною 
інформацією; 

- науково-технологічний, який пов’язаний із еконо-
мічними вигодами використання передового науково-
технічного, технологічного та кваліфікаційного досвіду країн 
світу. 

Таким чином, на початку третього тисячоліття світ 
перетворився в глобальну економічну систему, суб’єктами 
якого стали окремі національні економіки. 

 

2. Економічна інтеграція 

У даний час у світовій економіці діють дві тенденції. З 
одного боку, підсилюється цілісність світового господарства, 
його глобалізація, що викликано розвитком економічних 
зв’язків між країнами, лібералізацією торгівлі, створенням 
сучасних систем комунікацій та інформації, світових 
технічних стандартів і норм. З іншого боку, відбувається 
економічне зближення і взаємодія країн на регіональному 
рівні, формуються великі регіональні інтеграційні структури, 
що розвиваються в напрямі створення самостійних центрів 
світового господарства. 

Міжнародна економічна інтеграція (іntegration, від лат. 
integer – цілий) – це створення та підтримка інтенсивних і 
різнорідних моделей взаємодії між раніше автономними 
національними економічними системами. 

У світовому господарстві інтеграція розвивається на 
основі створення регіональних економічних об’єднань країн. 
Для таких угруповань характерні чітко орієнтовані на 
глобальну конкуренцію механізми регулювання і координації 
розвитку національних економік країн-учасниць. Поряд із 
могутніми регіональними угрупованнями ефективно 
функціонують середні та малі регіональні інтеграційні 
об’єднання. 

Економічна інтеграція складає ядро процесу глобалізації, 
а сама глобалізація є вищою стадією інтернаціоналізації, 
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результатом її подальшого розвитку. Вона спрямована на 
подолання негативних наслідків міжнародних економічних 
відносин – низької мобільності факторів виробництва, існу-
вання національних митних та валютних бар’єрів. 

Економічна інтеграція країн залежить від ступеня 
відкритості національних економік, на який впливають 
кількісні та якісні характеристики економічного розвитку, 
рівень їх конкурентоспроможності. Міжнародна економічна 
інтеграція означає співробітництво між національними 
економіками різних країн з частковою або повною їх 
уніфікацією ліквідацію бар’єрів у торгівлі між країнами та 
зближення ринків країн з метою створення спільного ринку. 

Дослідники визначають, що у сучасному світі інтеграція і 
дезінтеграція є об’єктивними взаємопов’язаними 
різноспрямованими процесами, які розвиваються 
асинхронно. При цьому дезінтеграційні явища і процеси 
можуть мати як локальний (провінція Квебек у Канаді, 
Корсика у Франції), так і глобальний характер (розпад 
Радянського Союзу, Ради економічної взаємодопомоги).Не 
зважаючи на існуючі у сучасній системі національних 
економік дезінтеграційні процеси, їм притаманна 
переважаюча тенденція глобальної інтеграції. 

Існує п’ять форм міжнародної економічної інтеграції: 
зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 
економічний союз, повна економічна інтеграція. 

Зона вільної торгівлі – найбільш проста форма 
економічної інтеграції. Вона передбачає усунення митних 
бар’єрів між країнами, що входять до інтеграційних утворень, 
і збереження їх щодо третіх країн. 

У теоретично ідеальній зоні вільної торгівлі жодні 
дискримінаційні тарифи, квоти, субсидії чи адміністративні 
перепони не можуть застосовуватися у торгівлі між країнами-
членами, кожна з них може визначити власну торговельну 
політику щодо третіх країн. 

Митний союз передбачає вільну торгівлю між країнами-
учасницями угруповання і формування спільної митної 
політики щодо країн не членів союзу, єдність митної 
території і заходів нетарифного регулювання, уніфіковану 
систему прямих і непрямих податків. 

Вищим етапом інтеграції є спільний ринок, який визна-
чається вільним рухом товарів, послуг і факторів вироб-
ництва (робочої сили і капіталу) між країнами-учасницями, 
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формуванням спільної торговельної політики щодо третіх 
країн. 

Економічний союз, крім ознак притаманних спільному 
ринку, передбачає гармонізацію економічної, монетарної, 
фіскальної та соціальної політик, створення наднаціональних 
органів прийняття обов’язкових рішень для країн-учасниць. 

При повній економічній інтеграції відбувається уніфі-
кація валютної, фіскальної, соціальної політик на основі 
здійснення спільної економічної політики. 

Кожна наступна більш складна форма інтеграції містить 
ознаки всіх попередніх форм (табл. 5). 

Таблиця 5 – Форми міжнародної економічної 
інтеграції 
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На рівні національних економік регіональна інтеграція 

розвивається на основі формування економічних об’єднань 
країн з різним ступенем узгодженості розвитку їх націо-
нальних політик. 

Метою регіональної інтеграції є: 
- використання можливостей ринку, зниження вироб-

ничих витрат за рахунок збільшення масштабів виробництва; 
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- розширення співпраці між країнами на основі 
взаєморозуміння і відсутності конфронтації; 

- посилення ролі країн-учасниць на світовому ринку. 
На сучасному етапі глобалізації активізується процес 

об’єднання країн у системі окремих угруповань – європей-
ського, північноамериканського, південноамериканського, 
азійсько-тихоокеанського. Утворення таких об’єднань визна-
чається намаганнями країн-членів використати потенційні 
можливості національних економік для посилення їх конку-
рентоспроможності. Форми і сфери їх співпраці, рівень 
розвитку інтеграційних зв’язків різні. 

 

3. Інтеграційні процеси у Північній та Південній 
Америці 

Північноамериканська зона вільної торгівлі. У 
Північній Америці відбувається поступове зближення націо-
нальних економік США, Канади та Мексики. 

Кроком до об’єднання континентальних масштабів була 
американсько-канадська угода про вільну торгівлю, укладена 
в 1988 р. Пізніше почався переговорний процес між США і 
Мексикою з приводу подібної ж угоди, до якого згодом 
підключилася і Канада. В результаті тривалого перего-
ворного процесу у грудні 1992 р. була підписана тристороння 
угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі – 
North Free Trade Agreement (NАFТА), згідно з якою із січня 
1994 р. почалося формування найбільшого у світі ринку на 
території в понад 21 млн. кв. км, з населенням більше 370 
млн. чол. і сумарним обсягом ВВП у 6,8 трлн. дол. США. 
Створення такого ринку передбачено завершити до 2009 р.1 

Згідно з угодою передбачено поетапне, протягом 15 років, 
скасування мита, а також нетарифних обмежень у взаємній 
торгівлі; лібералізація інвестиційного режиму, включаючи 
надання фінансових послуг; забезпечення високого рівня 
захисту інтелектуальної власності; розробка спільної про-
грами боротьби із забрудненням довкілля.  

                                                 
1 Wilson-Forsberg S. Overcoming on the Road to North American Integration: A 
View from Canada // Policy Paper. – Ottawa: FOCAL, Nov.2001. – P.1-5. 
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Передумови формування NАFТА пов’язані із змінами, які 
відбувалися у політичній, економічній ситуації в світі на 
початку 90-х років: 

- прискорення і поглиблення інтеграційних процесів; 
- зростання економічного потенціалу Японії, Китаю та 

країн Північно-Східної Азії; 
- посилення азійсько-тихоокеанського співробітництва. 
Метою вступу Мексики до NАFТА є доступ до досягнень 

науково-технічного прогресу з метою модернізації націо-
нальної економіки; вигідні умови експорту продукції 
національних виробників до США і Канади; залучення 
додаткових інвестицій і новітніх технологій в національне 
виробництво, що має забезпечити значне збільшення 
кількості робочих місць, зростання рівня освіти та 
кваліфікації робочої сили, підвищення конкурентоспро-
можності товарів національного виробництва. 

Основу NAFTA становить рух капіталу. Американський 
капітал у Канаді спрямований в електричне та транспортне 
машинобудування, хімічну та нафтову промисловість, в 
Мексиці – в аналогічні галузі та у харчову промисловість. 

Головними суб’єктами інвестицій NАFТА є ТНК. Канада 
постачає в США сировину, а США в Канаду – готові вироби. У 
Мексиці інвестиції США і Канади зосереджуються у 
прикордонній зоні. Прямі інвестиції Канади в США 
становили 50% усіх прямих інвестицій Канади за кордоном. 
Прямі інвестиції Мексики в США- 50% усіх прямих 
інвестицій Мексики. 

Частка США у зовнішній торгівлі Канади – 74,7%, 
Мексики – 77,2%. Найважливішим товаром у торгівлі між 
США і Мексикою є нафта: із загального обсягу експорту 55% 
спрямовується до США. 

Економіка США є домінуючою в об’єднанні – на неї 
припадає близько 9/10 ВВП NAFTA, який приблизно в 10 
разів більший від канадського та в 25 разів перевищує 
мексиканський. 

Історичне значення NАFТА полягає не лише в тому, що 
реальний інтеграційний процес перейшов з Європи через 
Атлантику. Така інтеграція безперечно буде мати величезний 
вплив на країни західної півкулі, спричиняючи глибоким 
економічним і політичним зрушенням. 

У 1993 р. Чилі заявила про свій намір приєднатися до 
NАFТА. Таке бажання висловили і деякі інші країни 
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Латинської Америки. Обговорюється можливість 
колективного приєднання до NАFТА Південного спільного 
ринку у складі Аргентини, Бразилії, Парагваю і Уругваю 
.Дрібні острівні держави Карибського басейну теж не хочуть 
залишатись за межами NАFТА1. 

У перспективі передбачається створити Панамерикан-
ську зону вільної торгівлі Америки (FTAA) з участю 34 країн. 
Вона буде базуватися на моделі американського континенту. 
Торговельна лібералізація повинна стосуватися промисло-
вості, сільського господарства, послуг, інвестицій на основі 
вимог СОТ. 

Південний спільний ринок. Серед великих інтегра-
ційних об’єднань Південної Америки варто зазначити 
Південний спільний ринок – Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 

До інтеграційного об’єднання у березні 1991 року ввійшли 
Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай, а у грудні 2005 р. 
до угруповання долучилися Венесуела і Болівія, членство 
яких набуло офіційного статусу в кінці 2006 р. Статус 
асоційованих членів мають Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор і 
Перу. Країни-члени об’єднання висловили бажання вести 
переговори про розширення інтеграції на всю Південну 
Америку з метою створення континентального інтегра-
ційного об’єднання. 

МЕRCOSUR належить до найбільшого торговельно-
політичного об’єднання Південної Америки, в якому прожи-
ває понад 220 млн. населення цього континенту (45%), 
сконцентровано понад 1 трлн. дол. США ВВП (50% сукупного 
ВВП), 40% прямих іноземних інвестицій, понад 60% 
сукупного обсягу товарообороту і 33% обсягу зовнішньої 
торгівлі країн Південної Америки. Об’єднання було створено 
як зона вільної торгівлі, але з вересня 1995 р. – це митний 
союз. Встановлений спільний митний тариф щодо третіх 
країн, який коливається в межах 0-20%. У перспективі  
передбачається вільний рух капіталу, робочої сили; 
координація політики в промисловості, сільському госпо-
дарстві, транспорті, зв’язку. 

                                                 
1 Pastor R. NAFTA is not Enough: An Alternative Vision of a North American 
Community // Paper prepared for Brooking Institution Tri-National 
Roundtable. – Washington, December 2001. 
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МЕRCОSUR, як і NАFТА об’єднує країни з різним рівнем 
економічного розвитку. Уругвай і Парагвай значно 
поступаються Бразилії і Аргентині за рівнем економічного 
розвитку. 

Головною рушійною силою інтеграції у цьому об’єднанні 
є Бразилія, економічний потенціал якої більше суми 
економічних потенціалів усіх інших країн-членів. 

Для керівництва процесом інтеграції були створенні 
наднаціональні органи: Рада спільного ринку – законо-
давчий і консультативний орган; виконавчий орган – Група 
загального ринку, що функціонує постійно, зі штаб-
квартирою в Монтевідео; Арбітражний суд; 10 технічних 
комісій, що підпорядковуються Групі спільного ринку, до 
функцій яких входять питання зовнішньої торгівлі, митного 
регулювання, технічних норм, валютно-фінансової та 
макроекономічної політики, наземного і морського 
транспорту, промислових технологій, сільського господарства 
та енергетики. 

Досвід функціонування МЕRCОSUR свідчить про виз-
начні успіхи інтеграційного угрупування, незважаючи на 
незавершеність становлення митного союзу. 

Розвиток інтеграційних процесів у МЕRCОSUR у 
перспективі пов’язаний із подоланням існуючих  протиріч 
між країнами-учасницями; зменшенням існуючої значної 
різниці в рівнях їх економічного розвитку; економічною, і 
фінансової стабілізацією об’єднання (стримування інфляції 
через збільшення імпорту, регулювання тарифної політики). 

Латиноамериканська асоціація інтеграції. Серед 
інтеграційних об’єднань американського континенту можна 
виділити Латиноамериканську асоціацію інтеграції - 
Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI), або - 
Latin American Integration Asossiation (LAIA), яка створена у 
1980 p. (Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, 
Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор). Це 
інтеграційне об’єднання займає територію 20 млн. кв.км, на 
якій проживає більше 430 млн. людей. Його країни дуже 
відрізняються за рівнем економічного розвитку. Найменш 
розвиненими серед них є Болівія та Еквадор. 

У 1980 р. у Монтевідео була підписана угода, в якій 
визначені загальні принципи об’єднання: плюралізм, 
конвергентність, гнучкість. Угода охоплює такі сфери: 
спільна митна політика, охорона навколишнього середо-
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вища, наукове і технологічне співробітництво, туризм. Кожна 
латиноамериканська країна має право приєднатися до цього 
об’єднання. Республіка Куба була останньою країною, яка у 
1999 р. стала повноправним його членом. 

В LAIA функціонує три субрегіональні торговельно-
економічні об’єднання: 

- Андська група (Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу, 
Венесуела) створена у 1969 р. Її метою є формування 
спільного ринку шляхом гармонізації соціальної та 
економічної політики. У торгівлі між країнами-учасницями 
Андської групи митні обмеження знято майже повністю. 
Спільне мито для третіх країн коливається у межах 5-20%, 
окрім Перу, де встановлено єдиний тариф у розмірі 15%. 

- Лаплатська група (Аргентина, Болівія, Бразилія, 
Парагвай, Уругвай). Дане об’єднання займається питаннями 
економіки і екології басейну ріки Ла-Плата. 

- Амазонський пакт (Болівія, Бразилія, Венесуела, 
Гайана, Колумбія, Перу, Еквадор). Пріоритет цього угрупу-
вання – регіональна співпраця в області екології, спільне 
вивчення і освоєння ресурсів ріки Амазонки. 

Центральноамериканський спільний ринок. 
Іншим значним об’єднанням Південної Америки є Цен-
тральноамериканський спільний ринок – Central American 
Common Market (САСМ), який сформовано як зону вільної 
торгівлі. До об’єднання входять Гватемала, Коста-Ріка, 
Нікарагуа, Сальвадор, Гондурас. Статус спостерігача має 
Панама. Роль цієї організації була значною  у 60-70-ті роки 
ХХ ст., але зараз її вплив послабився. 

Карибський спільний ринок. Серед інтеграційних 
об’єднань у цьому регіоні такоє є Карибський спільний ринок 
Caribbean Community (CARICOM), членами якого на даний 
момент є 15 країн – Антигуа і Барбуда, Багамські острови, 
Барбадос, Беліз, Гренада, Гайана, Гаїті, Домініка, Монтсерат, 
Сент-Кітса і Невіс, Сент Вінсент та Гренадіна, Сент-Люсія, 
Сурінам, Трінідад і Тобаго, Ямайка. Статус спостерігачів 
мають: Ангуіла, Бермудські острови, Британські Віргінські 
острови, Кайманові острови, Туркс і Кайкос. 

У 1965 р. голови урядів Антигуа і Барбуди, Барбадосу, 
Гаяни, Трінідаду і Тобаго підписали угоду про Карибську 
асоціацію вільної торгівлі – Caribbean Free Trade Association 
(САRІFTA), яка повинна була стати в майбутньому основою 
спільного ринку країн Карибського басейну. Пізніше до угоди 
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приєдналися ще 8 країн: Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, 
Сент-Вінсент і Гренадіна, Сент-Люсія, Монтсерат, Ямайка 
(1968 р.) і Беліз (1971 р.). Згодом САRІFTA була транс-
формована у Карибський спільний ринок (CARICOM). Угода 
про створення CARICOM була підписана всіма членами 
САRІFTA і почала діяти з серпня 1973 р. 

Метою діяльності CARICOM є не лише координація 
економічного і соціального розвитку, але й проведення 
скоординованої зовнішньої політики. Особлива увага 
приділяється розвитку промисловості і туризму, на який 
припадає 25% ВВП і значна частка зайнятості. Починаючи з 
2001 р., зусилля країн спрямовані на створення спільного 
ринку. В середині організації торговельні обмеження 
практично відсутні. Спільна ставка мита щодо третіх країн 
знижена до рівня 0-35%. 

Центральноамериканська Угода про вільну 
торгівлю. До Центральноамериканської Угоди про вільну 
торгівлю Central America Free Trade Agreement (CAFTA) 
входять США і п’ять центральноамериканських країн – 
Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Коста-Ріка, Нікарагуа. 

У 1993 р. Гватемала, Гондурас, Нікарагуа та Сальвадор 
утворили митний союз. Переговори відносно CAFTA 
почалися в січні 2003 р. і закінчилися у травні 2004 р., коли 
була підписана угода про створення цього об’єднання. 
Характерною його особливістю є дуже значна різниця у 
рівнях економічного розвитку його членів (сукупний ВВП 
п’яти латиноамериканських країн дорівнює лише 0,5% ВВП 
США).  
Згідно з угодою, країни Латинської Америки зобов’язуються 
лібералізувати торгівлю більшістю товарів і послуг, вклю-
чаючи сільське господарство, обробну промисловість, 
комунальні послуги. У відповідь США відкриває доступ до 
деяких секторів свого ринку, а також збільшує квоти на 
поставку цукру з країн-учасниць CAFTA. Передбачається, що 
завдяки CAFTA будуть залучені іноземні інвестиції в країни 
Центральної Америки, зросте їх експорт, особливо сільського 
господарства. 
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4. Інтеграційні об’єднання Азійсько-
Тихоокеанського регіону та Африки 

Асоціація країн Південно-Східної Азії – Association 
of South-East Asian Nations (ASEAN) – була створена у 1967 р. 
після підписання Бангкокської декларації. До неї початково 
увійшли Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, а 
потім поступово приєдналися Бруней (1984 р.), В’єтнам 
(1995 р.), Лаос та М’янма (1997 р.), Камбоджа (1999 р.) – 
країни з найбільшим динамічним економічним зростанням з 
потужними інвестиційними та інноваційними можливос-
тями. 

Це об’єднання займає площу 4,5 млн. кв.км. з населенням 
500 млн. осіб, з ВВП – 737 млрд. дол. США і торговельним 
оборотом – 720 млрд. дол. США. Мета створення ASEAN – 
прискорення економічного і соціального розвитку, досяг-
нення миру і стабільності, безпеки в регіоні на основі 
взаємної поваги до незалежності, суверенітету, територі-
альної цілісності. 

Декларація ASEAN була прийнята у 1976 р. Економічне 
співробітництво охопило торгівлю, промисловість, сільське 
господарство, енергетику, транспорт, видобуток мінеральних 
ресурсів, а також банківську справу, фінансово-валютну 
сферу, науку, захист навколишнього середовища, науково-
технічний розвиток.  

Для вирішення конфліктів у регіоні в 1994 р. в рамках 
ASEAN був сформований регіональний форум ASEAN 
Regional Forum (ARF). До нього увійшли Австралія, Бруней, 
Камбоджа, Канада, Китай, ЄС, Індія, Індонезія, Японія, 
Республіка Корея, Лаос, Малайзія, Міанмор, Монголія, Нова 
Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, РФ, Сінгапур, 
Таїланд, США, В’єтнам. 

У 1992 в ASEAN була створена зона вільної торгівлі 
ASEAN Free Trade Area (AFTA), метою якої було сприяння 
конкурентоспроможності регіону, усунення тарифних і 
нетарифних бар’єрів між країнами-членами. У 1995 р. була 
прийнята програма реалізації AFTA, яка називалась Велика 
економічна інтеграція і була розрахована на 10-15 років. 
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Після створення AFTA експорт в регіоні зріс в середньому на 
28,3%, торгівля до 25%, туризм – майже на 40%1. 

У рамковій угоді про інвестиційний простір ASEAN, яка 
була підписана у жовтні 1998 р., передбачено надання 
іноземним інвесторам країн-учасниць до 2010 р. таких же 
прав, які мають  громадяни відповідних країн-реципієнтів. 
До 2020 р пріоритетом розвитку визначено поглиблення 
економічної інтеграції в регіоні на основі вільного руху 
товарів, послуг, капіталів і сприяння соціально-економічному 
розвитку. 

У перспективі метою ASEAN є об’єднання збройних сил і 
поліції, створення регіону миру, свободи, нейтралітету, 
поглиблення міжнародного співробітництва, особливо з 
Австралією, Канадою, ЄС, Японією, Південною Кореєю та 
США. ASEAN прагне до укріплення регіоналізму, спрямо-
ваного на об’єднання всіх країн Південно-Східної Азії для 
вирішення  спільних проблем регіону. 

Органам прийняття рішень в ASEAN є зустрічі голів країн 
і урядів країн-учасниць, які відбуваються кожного року, а 
також їх міністрів. Крім того створено 29 комітетів вищих 
посадових осіб і 122 технічні робочі групи. 

В ASEAN існує три політичні системи: 
1) соціалізм марксистського типу (В’єтнам, Лаос); 
2)авторитарно-плюралістична система з придушенням 

демократії (М’янма, Сінгапур, між ними Індонезія, Малай-
зія); 

3) демократична система ( Таїланд, Філіппіни). 
Південно-азійська асоціація регіонального спів-

робітництва - South Asian Association For Regional 
Cooperation (SAARC) була створена у грудні 1985 р. Головами 
Урядів Бангладеш, Бутану, Індії, Мальдівських островів, 
Непалу, Пакистану і Шрі-Ланки. Її діяльність спрямована на 
забезпечення підвищення добробуту і якості життя народів. В 
SAARC діють Регіональні центри з питань розвитку сільсь-
кого господарства, людських ресурсів, культури, інформації і 
розроблена Регіональна об’єднана програма дій, яка охоплює 
сільське господарство, науку, техніку, комунікації, здоров’я 
населення, охорону навколишнього середовища. У 1995 р. 
країни-члени SAARC підписали угоду про преференційну 

                                                 
1 АСЕАН в системе международных экономических отношений / 
C.А.Былиняк и др. РАН. Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1994. 
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торгівлю, яка повинна стати основою для формування зони 
вільної торгівлі. 

Організація Азійсько-Тихоокеанського економіч-
ного співробітництва – Asia-Pacific Economic Cooperation 
(АРЕС) була заснована у 1989 p. дванадцятьма країнами 
(Японія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Малайзія, 
Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Сінгапур, Бруней та Південна 
Корея). Поступово до них приєдналися: у 1991  p. – Гонконг, 
Тайвань і Китай; у 1993 p. – Мексика та Папуа-Нова Гвінея; у 
1994 p. – Чилі; у 1997 p. – Російська Федерація, Перу та 
В’єтнам. На країни АРЕС припадає близько 40% населення 
світу, 50-55% його ВВП, 45-46% обсягу світової торгівлі, 60-
65% експорту технологій. 

Організаційною формою роботи АРЕС є конференції, які 
відбуваються на високому рівні. АРЕС формально має кон-
сультативний статус, однак у рамках його робочих органів 
визначаються регіональні правила ведення торгівлі, інвести-
ційної і фінансової діяльності, проводяться зустрічі галузевих 
міністрів і експертів з питань співробітництва у різних сферах 
діяльності. 

На конференції у 1994 p. у Богорі (Індонезія) було 
прийнято рішення про створення зони вільної торгівлі та 
лібералізації інвестиційної сфери до 2020 p. (для розвинутих 
країн – до 2010 p.). На конференції в Осаці у 1995 p. було 
конкретизовано Богорську декларацію і прийнято Програму 
спільних дій, яка передбачала співробітництво у зовнішній 
торгівлі з метою її лібералізації та розширення; у сфері 
технологій; створення високорозвиненої технологічної 
інфраструктури.  

На Восьмій конференції у Манілі у1996 р. прийнято 
Манільський план дій щодо лібералізації торгівлі та 
інвестицій, спільної діяльності у сфері економічного, техніч-
ного і технологічного співробітництва, зв’язку, транспорту, 
підготовки кадрів. 

Особливості АРЕС полягають у тому, що: 
- його країни різняться за рівнем розвитку економіки, її 

структурою, релігією, історичними та політичними 
традиціями; 

- існують розбіжності у поглядах на призначення об’єд-
нання з боку США і азійських держав. Якщо США розгля-
дають АРЕС як засіб впливу на торговельні стосунки з 
європейськими країнами, передусім з ЄС, розширення своєї 
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присутності на ринках Азії, то азійські держави зацікавлені 
не лише в лібералізації ринків товарів і послуг, але й у 
науково-технічному, політичному співробітництві, зокрема зі 
США; 

- учасниками об’єднання є США, Японія, Китай, 
взаємовідносини з якими впливають і будуть впливати не 
лише на розвиток економічного співробітництва, але й 
значною мірою визначатимуть забезпечення миру та безпеки 
в Тихоокеанському регіоні; 

- членами інтеграційного об’'єднання є США, Канада, 
Мексика, які входять одночасно до іншого інтеграційного 
об’єднання – NАFТА.  

Організаційна структура APEC представлена 10 робочими 
групами, що займаються питаннями торговельно-еконо-
мічного співробітництва. Сформовано Постійний секретаріат, 
спеціальний комітет з торгівлі та інвестицій, бюджет для 
забезпечення функціонування робочих груп. 

Перспективи розвитку АРЕС і інтеграційних процесів у 
рамках  цього об’єднання на найближчі роки розглядаються в 
трьох варіантах: 

- розвиток АРЕС за сценарієм, прийнятому на нараді в 
Богорі у 1994 р.; 

- закріплення за АРЕС ролі форуму для обговорення 
проблем торгівлі в регіоні. У цьому випадку можуть 
виникнути неминучі суперечки з приводу виконання вже 
існуючих домовленостей, що може привести до послаблення 
інтеграції. У цих умовах підвищиться роль інших, більш 
інтегрованих регіональних угруповань: “трикутника росту” 
– південно-китайська економічна зона (КНР, Гонконг, 
Тайвань); “золотого трикутника росту” (Індонезія, 
Малайзія, Сінгапур); економічної зони країн басейну 
Японського моря; Індокитайської економічної зони. 

- перемоги протекціоністських настроїв у США і ЄС, що 
буде перешкоджати швидкій лібералізації розвитку світової 
торгівлі і може обмежити інтеграційні процеси в АРЕС між 
азійськими країнами. 

Спільний ринок Східної і Південної Африки. У 
1993 p. був створений Спільний ринок Східної і Південної 
Африки – Common market for Eastern and Southern Afriса 
(СОМЕSА), який об’єднує 21 країну. На його території 
проживає понад 370 мільйонів чоловік. 
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СОМЕSА є важливим гравцем на африканському конти-
ненті. В планах організації передбачалося формування 
спільного ринку до 2000 p., валютного союзу – до 2020 p., 
співробітництво в юридичній, адміністративній сферах. 
Реалізація цих планів гальмується існуванням значної 
диференціації в рівнях економічного розвитку, нестабільної 
політичної, валютно-фінансової політики країн-членів 
об’єднання. У жовтні 2000 р. 11 країн її членів утворили зону 
вільної торгівлі, усунувши митні тарифи на торгівлю 
товарами з країн-членів COMESA. У перспективі ними 
планується створення митного союзу. 

Співтовариство розвитку країн Південної Африки 
– Southern African Development Community (SADC) було 
створене у серпні 1992 p. До його складу входять 14 країн 
(Ангола, Ботсвана, ДР Конго, Лесото, Мадагаскар, Малаві, 
Маврикій, Мозамбік, Намібія, ПАР, Свазиланд, Танзанія, 
Замбія і Зімбабве). Його попередником була Координаційна 
конференція розвитку Південноафриканських країн Southern 
African Development Сoordination Сonference (SADСС), 
створена у 1980 р. як вільний союз дев’яти країн Південної 
Африки. До SADCC увійшли Ангола, Ботсвана, Лесото, 
Малаві, Мозамбік, Свазіленд, Танзанія. Замбія, Зімбабве. 
SADCC було сформовано з метою: зменшення залежності 
Південної Африки від апартеїду; розробки програми 
співпраці; забезпечення міжнародної підтримки; мобілізації 
ресурсів для соціально-економічного розвитку. Програма 
співпраці охоплює видобувну промисловість, занятість, 
транспорт, туризм, фінанси, людський розвиток, продо-
вольство, сільське господарство тощо. 

Поряд з органами управління, які існували в SADCС, був 
створений новий – Об’єднаний Комітет Міністрів, який має 
забезпечити координацію дій в таких напрямах інтеграції, як 
торгівля, промисловість, фінанси, інвестиції, продовольство, 
людський розвиток, сільське господарство, природні ресурси. 
Передбачається створення зони вільної торгівлі на Півдні 
Африки, спеціальних органів з питань праці і зайнятості, 
єдиної енергетичної системи Південної Африки. У 
співтоваристві розробляються заходи, спрямовані на 
уніфікацію підходів до формування єдиного для всіх країн-
членів інвестиційного клімату, податкового та митного 
законодавства. 
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У країнах-членах SADC існує багато проблем, які впли-
вають на ефективність його роботи. До них відноситься різна 
забезпеченість ресурсами, наявність досвіду управління, 
відсутність узгодженості в діяльності країн-членів. 

Митний і економічний союз країн Центральної 
Африки. У Центральній Африці розвивається Митний і 
економічний союз країн Центральної Африки Economic 
Сommunity of Central African States (UDEAC), який об’єднує 6 
країн (Камерун, Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), 
Конго, Габон, Екваторіальна Гвінея, Чад). За 30 років його 
існування внутрішня торгівля регіону зросла в 25 разів, 
введений єдиний зовнішній митний тариф.  

Економічне співробітництво західно-африкан-
ських держав – Economic Community of West African State 
(ECOWAS) – регіональне інтеграційне об’єднання було 
створено у травні 1975 р. До нього увійшло 16 країн, але 
пізніше Мавританія вийшла зі співробітництва. Зараз 
членами ECOWAS є  Бенін, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Кот-
д’Івуар, Гамбія, Гана, екваторіальна Гвінея, Гвінея Бісау, 
Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того, 
Мавританія. 

Мета ECOWAS – створити об’єднану економічну зону в 
Західній Африці. Пізніше були поставлені ще соціальні і 
політичні цілі. Особливості діяльності об’єднання пов’язані з 
тим, що країни-члени стали незалежними і одночасно 
ізольованими після розпаду колоніальної системи. Існувала 
значна недовіра між ними, що гальмувало їх економічний 
розвиток. Майже в усіх західно-африканських країнах не 
було індустріальної основи розвитку при існуючих значних  
покладах нафти, золота, глинозему, фосфатів, залізної руди, 
діамантів, міді, які вимагали великих капіталовкладень. Не 
було також інфраструктурного забезпечення (доріг, портів), 
сучасного менеджменту. 

Очолює асоціацію Конференція голів держав і урядів 
країн-учасниць. Існує також Рада Міністрів, Виконавчий 
Секретаріат, а також п’ять комісій з торгівлі, промисловості, 
транспорту тощо. 

ECOWAS спрямовує свою діяльність на створення 
ефективної системи співробітництва у сфері валютних 
відносин, лібералізації торгівлі між країнами-членами, 
розвитку демократії. 
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Розширення економічної інтеграції в системі регіо-
нальних угруповань в Африці гальмується існуванням 
значної різниці в рівнях економічного розвитку їх країн-
учасниць, нерозвиненістю інфраструктури, політичною 
нестабільністю в країнах. 

 

5. Інтеграційні процеси в Європі 

Європейська асоціація вільної торгівлі. У 1959 р. 
була утворена Європейська асоціація вільної торгівлі – 
European Free Trade Association (EFTA), до складу якої 
увійшли Великобританія, Швеція, Австрія, Данія, Португалія, 
Норвегія, Швейцарія, пізніше до них приєдналася Ісландія. 
Починаючи з 1997 p. склад асоціації постійно змінювався. На 
теперішній час її членами є Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і 
Швейцарія. Сьогодні EFTA – зона вільної торгівлі. 

Країни-члени EFTA віддають перевагу двостороннім 
угодам з різними країнами світу і їх угрупованнями. Між 
країнами-членами EFTA режим вільної безмитної торгівлі діє 
тільки у відношенні до промислових товарів і не 
поширюється на сільськогосподарську продукцію. Кожний із 
учасників EFTA має право визначати власні митні тарифи 
щодо третіх країн, враховуючи правила СОТ.  

У 1972 р. кожна країна-член EFTA підписала угоди з 
Європейським Економічним Співтовариством (ЄЕС), 
відповідно до яких поступово були знижені мита і кількісні 
обмеження на промислові товари. Безмитна торгівля між 
цими країнами базується на системі складних правил, 
розроблених у залежності від походження товару. 
Незважаючи на високий рівень розвитку країн-членів, 
взаємних економічних зв’язків між ними, EFTA не стала 
повноцінним інтеграційним угрупованням. 

У 1994 р. EFTA та Європейський Союз (ЄС) підписали 
угоду про утворення “єдиного економічного простору” (ЄЕП), 
у який не ввійшла Швейцарія. Основний принцип угоди – 
вільне переміщення капіталів, товарів, послуг та фізичних 
осіб. ЄЕП не є митним союзом.  

Центральноєвропейська угода про вільну 
торгівлю. У 1990 р. Угорщина, Польща і Чехословаччина 
утворили інтеграційне угруповання – “Вишеградську 
трійку”. Після розпаду Чехословаччини у грудні 1992 p. у 
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Кракові Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Чеською 
Республікою була підписана Центральноєвропейська угода 
про вільну торгівлю – Central European Free Trade Agreement 
(CEFTA), яка ввійшла в дію з липня 1994 р. 

Цей крок був викликаний тим, що, незважаючи на 
спеціальні “європейські угоди” з ЄС кожної з країн 
“Вишеградської четвірки”, їхні торговельно-економічні 
відносини розвивалися незадовільно. Для збереження 
існуючих та розширення майбутніх торговельно-економічних 
зв’язків між країнами Центральної та Східної Європи було 
створене це інтеграційне угруповання. 

Угода, яка базувалася на принципі “standstill”, за яким 
сторони не могли в односторонньому порядку підвищувати 
мита або вводити інші митні бар’єри, створила сприятливі 
торговельно-економічні умови для розвитку експорту країн-
учасниць. 

Під час підписання договору в 1992 р. передбачалося 
ліквідувати до 2001 р. усі митні бар’єри між країнами-
членами. Однак пізніше було прийняте рішення прискорити 
цей процес, активізувавши торгівлю в регіоні. З вересня 
1995 р. СЕFТА набула статусу відкритої організації, у 
відповідності з яким “внутрішні ринки відкриваються не для 
конкуренції, а щоб доповнювати один одного”, і до 
об’єднання може приєднатися будь-яка держава за умови її 
членства у СОТ і наявності договорів про вільну торгівлю з 
ЄС і кожним із учасників СЕFТА. У 1996 р. її членом стала 
Словенія, у 1997 р. – Румунія, у 1999 p. – Болгарія.  

У 2003 р. до СЕFТА приєдналася Хорватія, а у 2004 р. в 
результаті вступу до ЄС із об’єднання вийшли Польща, 
Чеська Республіка, Словаччина, Словенія, Румунія, Болгарія. 
У квітні 2006 р. на самміті прем’єр-міністрів країн Південної 
Європи в Бухаресті було прийнято рішення про розширення 
об’єднання: новими країнами-членами стали Албанія, Боснія 
і Гецоговина, Косово, Молдова, Сербія і Чорногорія. 
Оновлена угода 2006 р. передбачає створення зони вільної 
торгівлі в регіоні до 31 грудня 2006 р. Спільною метою країн-
членів є інтеграція до ЄС. 

Організація Чорноморського економічного спів-
робітництва. Інтеграційні процеси відбуваються і в 
Чорноморському регіоні. Рішення про створення Організації 
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) 
було прийнято у 1992 р. на першому самміті ОЧЕС у 
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Стамбулі. Членами цього об’єднання є: Азербайджан, 
Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, 
Румунія, Сербія, Туреччина, Україна. У цих країнах проживає 
більше 330 млн. населення. 

В ОЧЕС співпраця відбувається за такими напрямами: 
формування банківської інфраструктури та мережі ділових 
центрів; створення режиму вільного руху товарів і послуг; 
розвиток транспортної інфраструктури; уніфікація митної 
системи його країн-учасниць. Мета ОЧЕС полягає у створенні 
в регіоні зони вільної торгівлі. Відкриваються нові напрями 
співробітництва, пов’язані з подоланням наслідків природ-
них та техногенних катастроф, координацією боротьби з 
міжнародною злочинністю.  

В організації створено Чорноморський Банк торгівлі та 
розвитку, який почав свою діяльність з 1999 р. Він має стати 
дієвим інструментом акумуляції капіталів та їх інвестування у 
спільні проекти країн-учасниць. Розроблені чіткі механізми 
взаємодії банку з іншими структурами ОЧЕС та націо-
нальними фінансовими інституціями країн-учасниць. Особ-
лива увага надається налагодженню співробітництва з між-
народними фінансовими організаціями. 

Країни-учасниці розглядають співробітництво в регіоні 
як складову процесу загальноєвропейської економічної 
інтеграції та мають намір сприяти тісній взаємодії ОЧЕС з ЄС 
та іншими європейськими регіональними структурами, 
зокрема. Центральноєвропейською ініціативою, Радою країн 
Балтійського моря тощо. 

Інші інтеграційні об’єднання. Серед інших інтегра-
ційних об’єднань Європи можна назвати Бенілюкс 
(BENELUX) – Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Це еконо-
мічний союз, який був підписаний у 1958 р. і почав діяти з 
1960 р. 

Існуєють також регіональне інтеграційне об’єднання 
Балтія – Союз балтійських держав (Литва, Латвія, Естонія); 
регіональне інтеграційне об’єднання ГУАМ (Азербайджан, 
Грузія, Молдова, Україна), яке було створене у 1997 р. Їх 
діяльність базується на принципах поваги суверенітету, 
територіальної цілісності, демократії, поваги прав людини. 

Європейський Союз. Найбільш розвиненою формою 
економічної інтеграції як у Європі, так і у світі вважається 
Європейський Союз (ЄС). Його створення почалося з 1950-х 
років ХХ ст., коли у квітні 1951 р. був підписаний договір про 
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формування Європейського об’єднання вугілля і сталі 
(ЄОВС), у який увійшли шість найбільш розвинених країн 
Європи – Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, 
Люксембург. 

У 1957 p. ці країни підписали Римські угоди про 
створення Європейського економічного співтовариства 
(ЄЕС) та Європейського співтовариства з атомної енергії 
(Євратом). Головною метою ЄЕС було формування 
спільного ринку товарів, капіталів, послуг і робочої сили 
країн-учасниць. Для цього був створений митний союз, у 
рамках якого було ліквідовано торговельні обмеження у 
взаємній торгівлі країн-учасниць; встановлено єдиний 
митний тариф щодо третіх країн; забезпечено вільний рух 
капіталу, робочої сили і вибору місця проживання.  

У 1967 р. відбулося злиття керівних органів ЄОВС, ЄЕС та 
Євратому, які увійшли в інтеграційне об’єднання – 
Європейське Співтовариство. У 1987 р. був підписаний 
Єдиний Європейський Акт (ЄЄА), у якому підтверджувалася 
спільна мета країн-учасниць Європейського Співтовариства – 
створення ЄС – економічного і політичного союзу, який би 
передбачав не тільки високий ступінь їх економічного, 
валютно-фінансового, гуманітарного співробітництва, але й 
узгодження зовнішньої політики, включаючи питання 
безпеки. Центральним положенням ЄЄА було створення 
єдиного економічного простору. 

На початку 90-х років країни-члени ЄС практично 
завершили створення основ спільного ринку і наблизилися 
до формування валютно-економічного і політичного союзів. 
У відповідністю з підписаною у 1992 р. Маастрихтською 
угодою 12 країнами (Бельгія, ФРН, Франція, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, Великобританія, Данія, Ірландія, 
Португалія, Іспанія, Греція) був утворений ЄС. Угода набула 
чинності з 1 листопада 1993 p. 

Діяльність ЄС базується на трьох основних принципах: 
1) повага до національної приналежності громадян країн-

учасниць, політичні системи яких базуються на принципах 
демократії; 

2) дотримання основних прав і свобод, які гарантуються 
Римською Конвекцією про захист прав людини та основних 
чотирьох свобод від 4 листопада 1950 р.;  

3) забезпечення засобами, необхідними для здійснення 
такої політики. 



Лекція 9  

308 

За Маастрихтською угодою країнам Центральної і Східної 
Європи надавалося право приєднатися до ЄС; кожен 
громадянин із 12 країн-членів ЄС ставав “громадянином 
Європи”, який може вільно обирати місце проживання у 
межах ЄС; всі громадяни країн-членів ЄС отримували право 
голосувати і бути обраними у країні свого перебування на 
виборах до місцевих та європейських органів; були створені 
основи для запровадження єдиної європейської валюти (не 
пізніше 1999 p.). 

Розвиток західноєвропейської інтеграції з кінця 50-х 
років відбувався нерівномірно і суперечливо, і умовно його 
можна поділити на чотири етапи. 

Перший етап (кінець 50-х – середина 70-х pоків.) 
вважається “золотим століттям” у житті Співтовариства. Він 
ознаменувався достроковим створенням митного союзу, 
порівняно успішним формуванням спільного аграрного 
ринку, вступом до ЄЕС трьох нових країн – Великобританії, 
Данії та Ірландії.  

Другий етап (середина 70-х – середина 80-х років ) 
ввійшов в історію ЄС завдяки прийняттю програми 
європейського валютного співробітництва, створенню 
механізму зовнішньополітичних консультацій. 

У цей період проявилися і негативні тенденції, що 
привели до кризи західноєвропейської економічної 
інтеграції. Ця криза отримала назву “євросклероз”. Вона була 
пов’язана із збільшенням розриву у рівнях економічного 
розвитку між країнами Європейського Співтовариства. Із 
вступом до ЄС Греції в 1981 p. ця тенденція проявилася ще 
більш чітко, оскільки економіка цієї країни знаходилася на 
значно нижчому рівні в порівнянні з іншими учасниками 
Співтовариства. 

Третій етап (друга половина 80-х – початок 90-х років) 
характеризується подальшим розширенням Європейського 
Співтовариства. У 1986 p. до нього приєдналися Іспанії і 
Португалія, що привело до ще більшого загострення 
існуючих диспропорцій: дохід на душу населення у 
Португалії складав приблизно половину середнього по 
Співтовариству, в Іспанії – близько 3/4. У нових країнах-
членах один із п’яти працюючих був зайнятий у сільському 
господарстві, у той час як у Співтоваристві – один із 
тринадцяти. Разом з тим саме цей період характеризується 
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новими імпульсами в розвитку західноєвропейської 
інтеграції, пов’язаними із прийняттям ЄЄА. 

Четвертий етап (середина 90-х років XX ст. – початок 
XXI ст.) визначається підписанням Маастрихтської угоди, яка 
ґрунтувалася на трьох основних доповненнях: договору про 
інтеграцію, включаючи валютний союз; створення спільної 
зовнішньої політики та політики безпеки і оборони; 
співпраця країн-членів у зовнішній політиці, боротьбі зі 
злочинністю. 

У 1995 р. до ЄС приєдналися Австрія, Фінляндія та 
Швеція. У травні 2004 р. відбулося нове розширення ЄС. До 
нього увійшли ще 10 країн – Польща, Угорщина, Чеська 
Республіка, Словенія, Словаччина, Мальта, Кіпр, Естонія, 
Литва, Латвія, а з січня 2007 р. приєдналися ще дві – 
Болгарія і Румунія. На теперішній час ЄС налічує 27 країн-
членів, 

З 1996 р. почалося формування європейської валютної 
системи. Валютна інтеграція – це процес, який передбачає 
обмін валют держав-членів за фіксованими курсами до 
заміни цих валют єдиною спільною валютою. 

Створення валютного союзу у відповідності з Маастрихт-
ською угодою проходило у три етапи: підготовчий – до 
1.01.96 р.; організаційний – до 31.12.98 р.; фінальний – до 
1.06.02 р. 

Підготовчий етап передбачав зняття взаємних обмежень 
на рух капіталу в межах спільного ринку і початок 
стабілізації державних на основі критеріїв конвергенції: 
дефіцит бюджету – не більше 3 % ВВП; державний борг не 
більше 60 % ВВП; рівень інфляції – не більше 1,5 %. до 
середнього рівня інфляції трьох країн-членів ЄС із найбільш 
стабільними цінами (у 1996 p. це 3-3,3%); середня величина 
довгострокової ставки не вище 2%. до середнього рівня в 
трьох країнах-членах ЄС із максимальною стабільністю цін 
(1998 p. – 9%); утримання коливань існуючого в ЄС обмін-
ного курсу щонайменше впродовж двох років без девальвації. 

На другому етапі було створено європейську систему 
центральних банків. Третій етап  завершився введенням 
єдиної валюти – євро. 

До позитивних наслідків введення євро можна віднести: 
ліквідацію коштів обміну валют, що забезпечило заощад-
ження; усунення обігового ризику в операціях підприємств і 
банків; підвищення якості продукції, вихід на європейський 
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ринок; прогнозованість цін; зростання конкуренції; вужчу 
спеціалізацію економіки країн; злиття національних ринків 
капіталу в спільний ринок; забезпечення конкуренто-
спроможності євро щодо долара; економічне зростання. 

Негативні наслідки переходу на єдину європейську 
валюту пов’язані з: втратою країнами-членами ЄС можли-
вості проводити власну політику обігу та процентної ставки; 
неможливістю проведення такої політики, яка б відповідала 
інтересам усіх країн-членів ЄС, враховуючи  їх відмінності  в 
економічному розвитку. 

Інституційна структура ЄС складається з основних та 
додаткових інституцій, що виконують політичні, виконавчі, 
адміністративні, законодавчі та судові функції.  

Європейський Парламент – представницький орган, що 
обирається з 1979 p. прямим загальним голосуванням 
громадян усіх держав-членів ЄС раз на п’ять років. За 
кожною державою-членом закріплюється фіксована кіль-
кість депутатських місць відповідно до чисельності її 
населення. Має обмежене право ухвалювати законодавчі 
рішення разом з Радою Міністрів ЄС. 

Європейська Рада скликається щонайменше двічі на рік 
на рівні голів держав та урядів, міністрів закордонних справ 
країн-членів ЄС, Президента (Голови) та Віце-президента 
Європейської Комісії. Рішення Європейської Ради не мають 
обов’язкової сили, проте вони дають політичний імпульс та 
визначають основні орієнтири подальшого розвитку ЄС, 
зважаючи на високий рівень влади, яку вона представляє. 

Рада ЄС (Рада Міністрів ЄС) – це законодавчий орган, 
рішення якого є обов’язковими для всіх країн-членів ЄС. Рада 
ЄС складається з представників на рівні міністрів держав-
членів, які мають повноваження виступати від імені уряду 
держави-члена. Практично існує декілька рад в залежності 
від питань, що розглядаються: економіки, сільського 
господарства, фінансів, освіти тощо. 

Європейська Комісія є виконавчим органом ЄС. Вона має 
виняткове право на законодавчу ініціативу в більшості 
галузей з усіма повноваженнями виконавчого органу влади. 
У тих випадках, коли держави-члени порушують або не 
застосовують закони ЄС, Європейська Комісія може вжити 
відповідні санкції, включаючи передачу справи до 
Європейського суду; здійснює контроль за використанням 
субсидій, які виділяють уряди країн національним галузям 
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промисловості, а також за наданням дозволів на державну 
допомогу в разі, коли це не заборонено законодавством ЄС; 
відповідає за практичне втілення політики ЄС та управління 
нею. Європейська Комісія наділена суттєвими повно-
важеннями і правом прийняття рішень у різних сферах 
економіки, зокрема аграрній, торговельній, транспортній 
тощо. Вона також керує фінансами ЄС – бюджетом та 
роботою різноманітних фондів і програм ЄС, включаючи й ті, 
що стосуються допомоги країнам, які не входять до ЄС. 

Оскільки ЄС побудований на основі юридично обов’язко-
вих договорів, він суттєво відрізняється від інших міжна-
родних організацій. Статті договорів про ЄС і законодавчі 
акти, які ґрунтуються на них, стають частиною національного 
права держав-членів. Це потребує чіткого тлумачення 
законодавчих актів, яке надає Європейський Суд. Основною 
його функцією є забезпечення єдиного тлумачення законо-
давства ЄС та його примату над національними законо-
давствами у межах юрисдикції, що встановлена установчими 
договорами. 

Палата аудиторів – орган ЄС, який створений у 1975 p. 
з метою перевірки усіх доходів і витрат ЄС та його інститутів. 
Вона складається з 12 членів, що обираються на шість років, і 
є повністю незалежною у своїй діяльності. 

Окрім перелічених інститутів, доцільно назвати також 
два консультативні органи, покликані сприяти роботі Ради 
Міністрів, Європейської Комісії та Європарламенту, а саме: 
Комітет з економіки та соціальних питань, до якого 
входять представники організацій, що виражають інтереси 
основних соціальних груп – найманих працівників, 
підприємців, фермерів, осіб вільних професій тощо; 
Комітет регіонів, створений відповідно до Маастрихтської 
угоди, до якого входять представники регіональних та 
місцевих установ та організацій. 

У межах ЄС діє також Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ) – кредитна установа, що сприяє реалізації 
інвестиційних проектів, які відповідають інтересам і 
завданням ЄС. 

 
1. Ключовим поняттям, що характеризує процеси 

світового розвитку на початку XXI ст., стала глобалізація. 
Виходячи за суто економічні межі, глобалізація охопила 
політику, ідеологію, культуру, спосіб життя, а також середо-
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вище життєдіяльності людини. Існують різні визначення 
глобалізації. У широкому трактуванні глобалізація - це 
тенденція переходу суб’єктів економічної діяльності від 
національних до глобальних масштабів. 

2. В економічній сфері можна виділити кілька аспектів 
глобалізації. Вона характеризується: інтеграцією; концентра-
цією капіталу і зв’язаною з нею монополізацію ринку; 
транснаціоналізацією. Серед найголовніших ознак глобалі-
зації слід назвати зростаючу взаємозалежність економік 
різних країн, все більшу цілісність і єдність світового 
господарства. Вони базуються на відкритості національних 
ринків, поглибленні міжнародного поділу і кооперації праці. 

3. У структурі процесу глобалізації можна виділити такі 
самостійні тенденції, як – інтернаціоналізацію, регіоналі-
зацію, транснаціоналізацію і універсалізацію виробництва. 
Глобалізації має як позитивний, так і негативний вплив на 
розвиток світової економіки. 

4. Поряд з підсиленням єдності світового господарства, 
його глобалізацією, відбувається економічне зближення і 
взаємодія країн на регіональному рівні, формуються 
регіональні інтеграційні структури, що розвиваються в 
напрямі створення самостійних центрів світового 
господарства. 

5. Міжнародна економічна інтеграція – це процес еконо-
мічної взаємодії країн, який призводить до наближення 
господарюючих механізмів на основі підписання 
міждержавних угод і узгодженої дії міждержавних органів. 
Існує п’ять форм міжнародної економічної інтеграції: зона 
вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний 
союз, повна економічна інтеграція 

6. Розвиток інтеграційних процесів визначається такими 
об’єктивними і суб’єктивними передумовами, як: науково-
технічна революція; рівень соціально-економічного розвитку 
національних господарств, що інтегруються; наявність 
тривалого періоду й досвіду взаємного економічного співро-
бітництва країн; цілеспрямована  діяльність соціальних груп і 
класів, партій, законодавчих і виконавчих органів країн щодо 
розвитку інтеграційних процесів. 

7. На фоні сучасного етапу глобалізації активізуються 
інтеграційні прцеси у системі окремих угруповань – 
європейського, північноамериканського, південноамери-
канського, азійсько-тихоокеанського. Утворення таких об’єд-
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нань визначається намаганнями їх країн-членів об’єднати 
потенційні можливості своїх національних економік для 
посилення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. 

8. Інтеграційні процеси у Північній Америці розвивалися 
в умовах поступового зближення національних економік 
США, Канади та Мексики. Результатом тривалого перего-
ворного процесу стала угода про Північноамериканську зону 
вільної торгівлі (NАFТА). 

9. Серед великих інтеграційних об’єднань Південної 
Америки варто зазначити Південний спільний ринок 
(MERCOSUR), Латиноамериканську асоціацію інтеграції 
(ALADI/LAIA), Центральноамериканський спільний ринок 
(САСМ), Карибський спільний ринок (CARICOM), 
Центральноамериканську Угоду про вільну торгівлю 
(CAFTA). 

10. За останні роки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні 
посилилися інтеграційні процеси, які сприяють активізації 
діяльності таких інтеграційних об’єднань, як Асоціація країн 
Південно-Східної Азії (ASEAN), Південно-азійська асоціація 
регіонального співробітництва (SAARC) Південноазіатська 
зона вільної торгівлі (SAFТA), Організація Азійсько-
Тихоокеанського економічного співробітництва (АРEC). 

11. Інтеграційні процеси в Африці почалися на початку 
60-х років.. Основними інтеграційними об’єднаннями цього 
регіону вважаються: Спільний ринок Східної і Південної 
Африки (СОМЕSА), Співтовариство розвитку країн Південної 
Африки (SADC), Митний і Економічний союз країн 
Центральної Африки (UDEAC), Економічне співробітництво 
західноафриканських держав (ECOWAS). 

12. Найбільш повно та чітко економічні інтеграційні 
процеси проявились в Європі. Окрім найбільшого інтегра-
ційного утворення – Європейського Союзу (ЄС) на території 
Європи функціонують також Європейська асоціація вільної 
торгівлі (EFTA), Центральноєвропейська угода про вільну 
торгівлю (CEFTA), Організація Чорноморського 
економічного співробітництва (ОЧЕС). 

 

Основні терміни і поняття 

Економічна глобалізація – це посилення взаємозалеж-
ності і взаємовпливу різних сфер та процесів у світовій 
економіці, поступове перетворення світового господарства на 
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єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та 
знань на основі збільшення відкритості національних ринків, 
поглиблення міжнародного поділу та кооперації праці. 
 
Глобалізація – це  як інтенсифікація світових соціальних 
відносин, які пов’язують віддалені місця таким чином, що те, 
що відбувається далеко, визначає події, які відбуваються в 
даному місці, і навпаки. 
 
Міжнародна економічна інтеграція (іntegration, від лат. 
integer – цілий) – це створення та підтримка інтенсивних і 
різнорідних моделей взаємодії між раніше автономними 
національними економічними системами. 

 

Запитання та навчальні завдання для студентів 

1. Які чинники впливають на формування економічної 
єдності світу? 

2. Які основні ознаки глобальної економіки? 
3. Наведіть аргументи за і проти глобалізації. 
4. Покажіть відмінності між формами економічної інте-

грації. 
5. Що таке NAFTA? Назвіть основні економічні резуль-

тати її діяльності. 
6. Які інтеграційні об’єднання існують у Південній 

Америці? Дайте їм коротку характеристику. 
7. Які причини активізації інтеграційних процесів в 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні? 
8. Які основні перешкоди на шляху розвитку регіо-

нальних об’єднань в Африці? 
9. Назвіть інституції ЄС та опишіть їхні функції. 
10. Чим ЄС відрізняється від інших регіональних інтегра-

ційних угрупувань Європи? 
11. Охарактеризуйте позицію України в ОЧЕС. 
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Чи правильне твердження?  /  Тести «правда-
неправда» 

1. Безпосереднім наслідком інтеграції національних 
ринків у глобальний ринок стало загострення міжнародної 
конкуренції. 

2. Виробничо-технічні чинники глобалізації – це високий 
рівень концентрації і централізації капіталу, його 
організаційні форми, які виходять за національні межі і 
сприяють формуванню єдиного світового ринкового 
простору.  

3. На початку третього тисячоліття світ перетворився в 
глобальну економічну систему, суб’єктами якого стали окремі 
національні економіки.  

4. Регіональні економічні об’єднання – це вищий рівень 
розвитку міжнародних економічних відносин, коли інтер-
націоналізація господарського життя проявляється у пере-
плетінні національних економік двох або кількох країн, 
проведенні ними узгодженої міждержавної торговельно-
економічної політики на основі підписання міждержавних 
угод.  

5. У сучасній високорозвинутій національній економіці 
без інтеграції до системи світогосподарських зв’язків 
розвиватися та конкурувати на світовому ринку неможливо. 

6. Економічна інтеграція складає ядро процесу 
глобалізації, а сама глобалізація є вищою стадією 
інтернаціоналізації, результатом її подальшого розвитку. 

7. Інтеграційне співробітництво недає господарюючим 
суб’єктам більш широкого доступу до ресурсів (фінансових, 
матеріальних, трудових, інноваційних) через поширення 
міжнародної конкуренції. 

8. Прихильники дирижиської концепції розглядають 
інтеграцію переважно як злиття ринків, що забезпечують 
вільну гру цін і конкуренцію у взаємодоповнюючих 
економіках. 

9. Економічна інтеграція суттєво відрізняється від 
традиційного економічного співробітництва різних країн. 

10. На сучасному етапі глобалізації активізується процес 
об’єднання країн у системі окремих угруповань – євро-
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пейського, північноамериканського, південноамерикансь-
кого, азійсько-тихоокеанського. 

11. Північноамериканську зону вільної торгівлі – North 
Free Trade Agreement (NАFТА), згідно з якою із січня 1994 р. 
почалося формування найбільшого у світі ринку на території 
в понад 21 млн. кв. км, з населенням більше 370 млн. чол. і 
сумарним обсягом ВВП у 6,8 трлн. дол. США. 

12. NАFТА належить до найбільшого торговельно-полі-
тичного об’єднання Південної Америки, в якому проживає 
понад 220 млн. населення цього континенту (45%). 

13. МЕRCОSUR, як і NАFТА об’єднує країни з однаковим 
рівнем економічного розвитку. 

14. До Андської групи відносяться такі країни, як Болівія, 
Колумбія, Еквадор, Перу, Венесуела. 

15. Органам прийняття рішень в ASEAN є зустрічі голів 
країн і урядів країн-учасниць, які відбуваються кожного року, 
а також їх міністрів. Крім того створено 29 комітетів вищих 
посадових осіб і 122 технічні робочі групи. 

16. Мета СОМЕSА – створити об’єднану економічну зону в 
Західній Африці. Пізніше були поставлені ще соціальні і 
політичні цілі. 

17. У 1987 р. відбулося злиття керівних органів ЄОВС, ЄЕС 
та Євратому, які увійшли в інтеграційне об’єднання – 
Європейське Співтовариство. 

18. Створення ЄС почалося з 1950-х років ХХ ст., коли у 
квітні 1951 р. був підписаний договір про формування 
Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), у який 
увійшли шість найбільш розвинених країн Європи – Франція, 
ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 

19. У 1951 p. ці країни підписали Римські угоди про 
створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) 
та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). 

20. В ASEAN існує три політичні системи: соціалізм 
марксистського типу; авторитарно-плюралістична система з 
придушенням демократії; демократична система. 

21. Особливості АРЕС полягають у тому, що його країни 
однакові за рівнем розвитку економіки, її структурою, 
релігією, історичними та політичними традиціями. 
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22. Членами інтеграційного об’'єднання АРЕС є США, 
Канада, Мексика, які входять одночасно до іншого 
інтеграційного об’єднання – NАFТА. 

23. Організаційна структура ASEAN представлена 10 
робочими групами, що займаються питаннями торговельно-
економічного співробітництва. Сформовано Постійний 
секретаріат, спеціальний комітет з торгівлі та інвестицій, 
бюджет для забезпечення функціонування робочих груп. 

24. СОМЕSА є важливим гравцем на африканському 
континенті. В планах організації передбачалося формування 
спільного ринку до 2000 p., валютного союзу – до 2020 p., 
співробітництво в юридичній, адміністративній сферах. 

 

Тестові завдання 

1. Скільки ТНК 
зареєстровано на початку 
ХХІ ст.?  

а) 57 тис.; 
б) 63 тис.; 
в) 76 тис.; 
г) 80 тис.; 
д) 93 тис. 

2. Коли почали вживати 
термін «глобалізація»? 

а) у 1944 р.; 
б) у 1952 р.; 
в) у 1956 р.; 
г) у 1961 р.; 
д) у 1976 р. 

3. Який науковець виділяє 
лише два етапи глобалізації? 

а) Данінг; 
б) Фрідман; 
в) Кокс; 
г) Гіденс; 
д) Альбо. 

4. Економічна інтеграція 
країн залежить від: 

а) інтернаціоналізації 
світогосподарських зв’язків; 
б) поширенні конкуренції; 
в) відкритості національних 
економік; 
г) міжнародного поділу праці. 

5. Представники якої 
наукової школи вважають, 
що потрібен державний і 
наднаціональний вплив на 
структуру економіки, а 
злиття ринків має доповню-
ватися злиттям економік? 

а) ліберальної; 
б) дирижистської; 
в) інституціональна; 
г) протекціоністської; 
д) меркантилізму. 
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6. Найбільш проста форма 
економічної інтеграції, що 
передбачає усунення митних 
бар’єрів між країнами, що 
входять до інтеграційних 
утворень, і збереження їх 
щодо третіх країн 
називається? 

а) зона вільної торгівлі;  
б)митний союз; 
в) спільний ринок; 
г) економічний союз; 
д) повна економічна інтеграція. 

7. Яка форма економічної 
інтеграції передбачає 
гармонізацію економічної, 
монетарної, фіскальної та 
соціальної політик, 
створення наднаціональних 
органів прийняття 
обов’язкових рішень для 
країн-учасниць? 

а) зона вільної торгівлі;  
б)митний союз; 
в) спільний ринок; 
г) економічний союз; 
д) повна економічна інтеграція 

8. Яка форма економічної 
інтеграція визначається 
вільним рухом товарів, 
послуг і факторів вироб-
ництва (робочої сили і 
капіталу) між країнами-
учасницями, формуванням 
спільної торговельної 
політики щодо третіх країн? 

а) зона вільної торгівлі;  
б)митний союз; 
в) спільний ринок; 
г) економічний союз; 
д) повна економічна інтеграція. 

9. Скільки існує форм 
міжнародної економічної 
інтеграції? 

а) 3; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 6; 
д) 7. 

10. У якому році була 
укладена американсько-
канадська угода про вільну 
торгівлю, що стала кроком 
до об’єднання континен-
тальних масштабів?  

а) у 1944 р.; 
б) у 1956 р.; 
в) у 1976 р.; 
г) у 1988 р.; 
д) у 1992 р. 

11. Скільки країн-членів 
МЕРКОСУР? 

а) 3; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 6; 
д) 7. 
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12. До організацій 
Карибського басейну 
належать: 

а) ALADI; 
б) NАFТА; 
в) МЕRCОSUR; 
г) САRІFTA; 
д) ASEAN. 

13. Якого року була створена 
Association of South-East 
Asian Nations (ASEAN)?. 

а) 1956 р.; 
б) 1967 р.; 
в) 1979 р.; 
г) 1994 р.; 
д) 1999 р. 

14. У якому місті було 
прийнято рішення про 
створення зони вільної 
торгівлі та лібералізації 
інвестиційної сфери до 
2020 p. в рамках діяльності 
Азійсько-Тихоокеанського 
економічного 
співробітництва?  

а) Монтевідео (Уругвай); 
б) Бангкок (Тайланд); 
в) Сінгапур; 
г) Маніла (Філіпіни); 
д) Богор (Індонезія). 

15. Коли було створено 
міжнародну економічну 
організацію Співтовариство 
розвитку країн Південної 
Африки? 

а) 1950 р.; 
б) 1979 р.; 
в) 1992 р.; 
г) 1999 р.; 
д) 2009 р. 

16. Коли було створено 
міжнародну економічну 
організацію Спільний ринок 
Східної і Південної Африки? 

а) 1979 р.; 
б) 1993 р.; 
в) 1994 р.; 
г) 1997 р.; 
д) 1999 р. 

17. У якому році EFTA та 
Європейський Союз (ЄС) 
підписали угоду про 
утворення “єдиного 
економічного простору” 
(ЄЕП), у який не ввійшла 
Швейцарія? 

а) 1979 р.; 
б) 1993 р.; 
в) 1994 р.; 
г) 1997 р.; 
д) 1999 р. 

18. У якому році до ЄС 
приєдналися Болгарія і 
Румунія? 

а) 1979 р.; 
б) 1986 р.; 
в) 1995 р.; 
г) 2004 р.; 
д) 2007 р. 

 


