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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародна торгова 

політика та комерційна дипломатія» складена для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей НУВГП. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань щодо світового та вітчизняного досвіду здійснення міжнародного 
торговельного співробітництва, функціонування системи комерційної 
дипломатії в умовах інтеграції України до світового господарства; набуття 
практичних навичок у виборі найдоцільнішого варіанта спеціалізації 
зовнішньоекономічної діяльності задля обдуманого використання 
національних ресурсів; а також постійного моніторингу умов та тенденцій 
експортної спеціалізації та імпортного профілю країни; модифікації і 
своєчасного внесення змін в торгову політику країни; формування 
компетентностей економіко-правового характеру щодо оцінки широкого 
комплексу геополітичних факторів експортно-імпортної діяльності, та тих 
налагоджених міжнародних каналів збуту та закупівлі продукції, які 
опосередковують товарний обмін країни із зовнішнім світом; дослідження  
специфіки  вітчизняного  досвіду  розвитку  дипломатичних механізмів  
підтримки  експортно-імпортної  діяльності  та  просування  національних  
інтересів  за  кордоном,  що  дає  підстави  визначити  і  науково 
обґрунтувати  об’єктивний  характер  пріоритетних  напрямів  галузевого  
та територіального спрямування зусиль комерційної дипломатії України. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародна торгова політика 
та комерційна дипломатія» є складовою частиною циклу вибіркових 
дисциплін для підготовки студентів всіх спеціальностей НУВГП. Вивчення 
курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 
суміжних курсів – «Статистика», «Економіка підприємства», «Міжнародна 
економіка», «Зовнішньоекономічна діяльність», цілеспрямованої роботи 
над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

Анотація 
В основі курсу «Міжнародна торгова політика та комерційна 

дипломатія» покладено сучасні тенденції глобалізації світогосподарських 
зв'язків, лібералізації міжнародної торгівлі товарами та послугами, 
розвитку системи прав інтелектуальної власності, а також захисту 
національних інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вивчення 
і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для 
подальшої інтеграції української економіки в світовий економічний 
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простір і здобуття додаткових переваг у результаті успішно проведених 
багатосторонніх торговельних переговорів. 

Актуальність комплексного вивчення міжнародної торгової політики та 
комерційної дипломатії зумовлена ти, що в світі наростає дефіцит низки 
матеріальних, сировинних та фінансових ресурсів і питання захисту 
національних економічних інтересів набуває стратегічного  характеру.  
Однією  з  найбільш  ефективних  форм  реалізації  кроків  по захисту 
власних інтересів є комерційна дипломатія.  

Навчальна дисципліна «Міжнародна торгова політика та комерційна 
дипломатія» включає досвід проведення торгово-економічних переговорів 
на мікро- та макроекономічному рівні, оцінювання ефективності 
пропозицій, що висуваються міністерствами та відомствами на предмет 
модифікації зовнішньоторговельної політики, зокрема, в частині 
ефективного використання інструментів торговельного захисту. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, комерційна дипломатія,  торгова 
політика, протекціонізм, торгові квоти, митний тариф, торгові бар’єри, 
міжнародні торговельні суперечки,  міждержавні торгово-економічні 
переговори. 

Аbstract 
The course "International Trade Policy and Commercial Diplomacy" is based 

on the current trends of globalization of world economic relations, the 
liberalization of international trade in goods and services, the development of 
the intellectual property rights system, as well as the protection of national 
interests in the domestic and foreign markets. The study and introduction of 
positive experiences in these areas is important for further integration of the 
Ukrainian economy into the world economic space and gaining additional 
benefits as a result of successful multilateral trade negotiations. 

The urgency of the comprehensive study of international trade policy and 
commercial diplomacy is due to the fact that there is a growing shortage of 
material, raw and financial resources in the world and the question of the 
protection of national economic interests is becoming strategic in nature. One of 
the most effective ways of implementing steps to protect their own interests has 
become commercial diplomacy. 

The academic discipline "International Trade Policy and Commercial 
Diplomacy" includes the experience of conducting trade and economic 
negotiations at the micro and macro level, assessing the effectiveness of the 
proposals put forward by ministries and departments on the subject of 
modification of foreign trade policy, in particular, regarding the effective use of 
trade defense instruments. 
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Key words: international trade, commercial diplomacy, trade policy, 
protectionism, trade quotas, customs tariff, trade barriers, international trade 
disputes, interstate trade and economic negotiations. 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів – 
3 

 Вибіркова 

Модулів – 1 
Спеціальність:  

Для всіх 
спеціальностей 

НУВГП 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

2-й, 3-й, 
4-й  

- 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  –  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3-й–8-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
Самостійної 
роботи студента – 
4 

Рівень вищої освіти: 
перший 

(бакалаврський) 
 

16 год. - 
Практичні, 
семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 
– 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні 
завдання: –  

Вид контролю: 
залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 33,3% до 66,7%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета вивчення дисципліни – дати знання об'єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей міжнародної 
торгової політики та комерційної дипломатії, а також виробити навички 
практичного їх використання.  

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів системи 
знань, методичних підходів та навичок у сфері торгової політики та 
комерційної дипломатії країни, зокрема щодо: 

• сучасних механізмів та інструментів формування торгової політики 
країни; 

• уніфікованих міжнародних правил торгівлі товарами, послугами, 
об`єктами інтелектуальної власності; 

• механізмів застосування в міжнародній практиці торговельних 
заходів захисту ринків (спеціальних захисних, компенсаційних та 
антидемпінгових), стандартів та технічних бар'єрів, правил визначення 
походження товарів; 

• обґрунтування доцільності та визначення ефективності заходів 
торгової політики країни; 

• форм і методів комерційної дипломатії у процесі формування та 
реалізації торгової політики країни; 

• процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових 
суперечок та огляду торгових політик країн-членів; 

• проблемних сфер регулювання міжнародної торгівлі, що 
потребують багатосторонньої правової гармонізації - конкурентна 
політика, інвестиції, охорона навколишнього середовища, електронна 
комерція. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  повинні  
знати: 
• визначення основних понять, сутності, принципів та основних видів 

міжнародної торгової політики та комерційної дипломатії; 
• основні цілі, задачі, організаційно-економічні та правові засади 

формування торгової політики та використання комерційної дипломатії; 
• особливості і фактори, що впливають на стратегію міжнародної 

торгової політики;  
• механізми та сучасні інструменти комерційної дипломатії. 
вміти: 
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• застосовувати знання методів просування торговельно-
економічних інтересів національного бізнесу за кордоном, стратегій та 
тактик ведення міждержавних торгово-економічних переговорів;  

• здійснювати обґрунтування та оцінку ефективності заходів 
інструментів торгової політики (інструментів торговельного захисту); 

• визначати раціональність використання переваг, які випливають з 
розвитку виробничих, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків із 
зарубіжними партнерами. 

• проводити торгово-економічні переговори на мікро- та 
макроекономічному рівні; 

• оцінювати ефективність пропозицій, що висуваються 
міністерствами та відомствами на предмет модифікації міжнародної 
торговельної політики, зокрема, в частині ефективного використання 

інструментів торговельного захисту. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1  
Міжнародна торгівельна політика і комерційна дипломатія  

 
Тема 1. Ефективність інструментів торгової політики на світових і 

внутрішніх ринках товарів, послуг та прав інтелектуальної власності 
Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної торгівельної політики. 

Складові міжнародної торгівельної політики, особливості її ведення в 
країнах з різним ступенем розвитку. Питання доступу до ринку, захисту та 
дискримінації. Поняття аналізу, переговорів, імплементації, перегляду, 
консультацій та дипломатії в міжнародній торгівельній політиці. 
Зовнішньоторговельні інтереси країни. Принципи торговельної політики, 
внутрішній і міжнародний підхід до розв’язання національних проблем.  

 
Тема 2. Комерційна дипломатія: сутність, методи, інституційно-

організаційна структура. Міжнародні торговельні угоди і розбудова 
дипломатичних зв’язків 

Поняття комерційної дипломатії. Світовий досвід функціонування 
комерційної дипломатії. Моделі організації комерційної дипломатії в 
окремих країнах. Особливості комерційної дипломатії у сфері міжнародної 
торгівлі товарами, послугами та  об`єктами інтелектуальної власності. Роль 
міжнародних торговельних угод і організацій. Мережа міжнародних 
економічних організацій та угод. Система міжнародних організацій з 
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регулювання світової торгівлі: організації системи ООН, Світова 
організація торгівлі (СОТ), міжурядові та неурядові організації. Україна в 
міжнародних організаціях. Інші міжнародні інституції та об'єднання.  

 
Тема 3. Механізми та методи регулювання торгових політик країн  

Типи торговельної політики. Система регулювання міжнародної 
торгівлі (рівні регулювання: національний та міжнародний, механізм та 
інструменти). Інструменти та методи державного регулювання зовнішньої 
торгівлі (економічні та адміністративні). Принцип прозорості. Механізм 
огляду торгівельної політики як засіб досягнення прозорості, принцип 
недискримінації та ринкова ефективність, принцип взаємності, принцип 
визнання регіональних торговельних угод, принцип створення пільгових 
умов для країн, що розвиваються. 

 
Тема 4. Процедурні аспекти застосування спеціальних, 

антидемпінгових і компенсаційних заходів в міжнародній торгівлі 
Механізми, спрямовані на покращення доступу на ринок. Механізми, 

спрямовані на захист національних виробників на зовнішніх ринках, 
механізми спрямовані на захист внутрішнього ринку. Особливості 
проведення антидискримінаційних, антидемпінгових, спеціальних та 
антисубсидиційних (компенсаційних) розслідувань, дослідження 
заподіяння факту значної шкоди національному товаровиробнику, 
масований імпорт, взаємозамінність товару. Порядок розрахунку 
антидемпінгового, спеціального і компенсаційного мита. Необхідні умови 
для застосування захисних заходів. Особливості використання 
інструментів торгівельного захисту в Україні. Оцінка ефективності 
застосування заходів. 

 
 

Змістовий модуль 2 
 Світова практика ведення міждержавних торговельно-

економічних переговорів  
 

Тема 5. Методи просування торговельно-економічних інтересів 
національного бізнесу за кордоном 

Режим найбільшого сприяння. Національний режим з погляду умов 
конкуренції. Принципи щодо застосування митних тарифів і кількісних 
обмежень. Іноземне інвестування як об’єкт економічної дипломатії. 
Лібералізація міжнародної торгівлі. Митний тариф та HS, розклад 
тарифних поступок; нетарифні бар’єри приховані бар’єри в міжнародній 
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торгівлі. Кадрове забезпечення функцій ведення комерційної дипломатії. 
Формування економічної інфраструктури комерційної дипломатії. 
Розширення функцій дипломатії в економічній області. Пошук джерел 
фінансування, оплати інформаційних послуг в системі економічної 
дипломатії. Комерційна дипломатія у сприянні економічній безпеці 
підприємств, організацій та установ.  

 
Тема 6. Стратегії та тактики ведення міждержавних торгово-

економічних переговорів 
Сутність та основні елементи міждержавних торгово-економічних 

переговорів. Основні етапи переговорів. Стратегії ведення міждержавних 
торговельно-економічних переговорів (жорстка, м’яка, принципова). 
Тактичні прийоми переговорів. Особливості проведення офіційних 
переговорів, двосторонні і багатосторонні міждержавні торгово-економічні 
переговори, кулуарна робота, підготовчий етап переговорів, технічна 
підготовка і інформаційне забезпечення міждержавних торгово-
економічних переговорів. 

 
Тема 7. Правила та процедури врегулювання міжнародних 

торговельно-економічних суперечок 
Суть і значення врегулювання суперечок в міжнародній торгівлі. 

Еволюція системи врегулювання суперечок. Торговельні заходи захисту 
внутрішнього ринку. Врегулювання торговельних суперечок у рамках 
СОТ. Визначення країни походження товарів. Діяльність міжнародних 
торгових організацій з регулювання міжнародних торгівельних суперечок: 
регіональних, глобально-універсальних, галузевих. Кадрове забезпечення 
функцій ведення комерційної дипломатії. Розширення функцій дипломатії 
в економічній області. Пошук джерел фінансування, оплати інформаційних 
послуг в системі комерційної дипломатії.  

Комерційна дипломатія у сприянні економічній безпеці підприємств, 
організацій та установ. Стабільність та передбачуваність національних 
інтересів як головні завдання комерційної дипломатії.  

 
Тема 8. Особливості  міжнародної торговельної політики і 

комерційної дипломатії в Україні 
Міжнародна торговельна політика України. Основні засади 

зовнішньоекономічної стратегії України. Нормативно-правове 
забезпечення міжнародної торговельної політики України. Динаміка  
міжнародного  економічного  співробітництва  та інтеграційних процесів 
України з позицій економічної дипломатії. Комерційна дипломатія  у  
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забезпеченні  зовнішньоторговельної експансії України. Економічна 
дипломатія в реалізації євроінтеграційних устремлінь України. 
Забезпечення  національних  інтересів  в  інтеграції  України  до світового 
господарства механізмами комерційної дипломатії. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів 

 і тем         

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього
у тому числі 

усього
у тому числі 

л п лабінд ср л п  аб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Змістовий модуль 1. Міжнародна торгівельна політика і 

комерційна дипломатія  
Тема 1. Ефективність 
інструментів торгової 
політики на світових і 
внутрішніх ринках 
товарів, послуг та прав 
інтелектуальної 
власності 

11 2 1 - - 8 - - - - - - 

Тема 2. Комерційна 
дипломатія: сутність, 
методи, інституційно-
організаційна 
структура. Міжнародні 
торговельні угоди і 
розбудова 
дипломатичних 
зв’язків 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 3. Механізми та 
методи регулювання 
торгових політик країн  

11 2 2 - - 7 - - - - - - 
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Тема 4. Процедурні 
аспекти застосування 
спеціальних, 
антидемпінгових і 
компенсаційних 
заходів в міжнародній 
торгівлі 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 8 7 - - 30 - - - - - - 

      Змістовий модуль 2. Світова практика ведення міждержавних 
торговельно-економічних переговорів 

Тема 5. Методи 
просування 
торговельно-
економічних інтересів 
національного бізнесу 
за кордоном 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. Стратегії та 
тактики ведення 
міждержавних 
торгово-економічних 
переговорів 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 7. Правила та 
процедури 
врегулювання 
міжнародних 
торговельно-
економічних 
суперечок 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 8. Особливості  
міжнародної 
торговельної політики 
і комерційної 
дипломатії в Україні 

11 2 1 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

45 8 7 - - 30 - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 - - 60 - - - - - - 
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5. Практичні заняття 

 
№ 
з/п Назва тем 

Обсяг 
навчальних 

годин 
1 Тема 1. Ефективність інструментів торгової 

політики на світових і внутрішніх ринках товарів, 
послуг та прав інтелектуальної власності 

1 

2 Тема 2. Комерційна дипломатія: сутність, методи, 
інституційно-організаційна структура. Міжнародні 
торговельні угоди і розбудова дипломатичних 
зв’язків 

2 

3 Тема 3. Механізми та методи регулювання 
торгових політик країн  2 

4 Тема 4. Процедурні аспекти застосування 
спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних 
заходів в міжнародній торгівлі 

2 

5 Тема 5. Методи просування торговельно-
економічних інтересів національного бізнесу за 
кордоном 

2 

6 Тема 6. Стратегії та тактики ведення міждержавних 
торгово-економічних переговорів 2 

7 Тема 7. Правила та процедури врегулювання 
міжнародних торговельно-економічних суперечок 2 

8 Тема 8. Особливості  міжнародної торговельної 
політики і комерційної дипломатії в Україні 1 

Разом 14 
 

 
6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
� підготовка до аудиторних занять – 15 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 18 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  27 

год. 
Усього                                                   60 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи 
 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
 

Модулі, змістові модулі та теми навчальної дисципліни 

Кількість 
годин 
денна 
форма 

Тема 1. Ефективність інструментів торгової політики на 
світових і внутрішніх ринках товарів, послуг та прав 
інтелектуальної власності 

8 

Тема 2. Комерційна дипломатія: сутність, методи, 
інституційно-організаційна структура. Міжнародні 
торговельні угоди і розбудова дипломатичних зв’язків 

7 

Тема 3. Механізми та методи регулювання торгових 
політик країн  

7 

Тема 4. Процедурні аспекти застосування спеціальних, 
антидемпінгових і компенсаційних заходів в міжнародній 
торгівлі 

8 

Тема 5. Методи просування торговельно-економічних 
інтересів національного бізнесу за кордоном 

8 

Тема 6. Стратегії та тактики ведення міждержавних 
торгово-економічних переговорів 

7 

Тема 7. Правила та процедури врегулювання 
міжнародних торговельно-економічних суперечок 

7 

Тема 8. Особливості  міжнародної торговельної політики і 
комерційної дипломатії в Україні 

8 

Разом 60 
 

 
7. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародна торгова політика 
та комерційна дипломатія»  застосовується слайдова презентація (у 
програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 
матеріали та графічні схеми. 

На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
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� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 
 

8. Методи контролю  
 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Міжнародна торгова політика 
та комерційна дипломатія» передбачена форма підсумкового контролю – 
залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним 
чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 100 
балів, які за згодою студента можуть бути зараховані як остаточний 
результат; 

- студент має право скласти підсумковий контроль у вигляді заліку, де 
може додатково отримати від 0 до 40 балів. У такому випадку до набраних під 
час заліку балів додається 60 балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 
Підсумковий контроль знань відбувається на заліку допомогою 

комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді залікових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів 
є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 
балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 14 12 12 12 14 

            Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 
контролів не менше 60 балів. 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 
 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародна торгова 

політика та комерційна дипломатія» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни 
«Організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля і біржова діяльність»денної та заочної форм навчання / Ковшун Н. 
Е., Левун О. І. –Рівне : НУВГП, 2017. – 58 с.  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:   http://ep3.nuwm.edu.ua/6274/1/06-12-209.pdf 
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4. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної 
дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» студентами 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі 
скороченим терміном навчання) / О.А.Стахів, Т.Л.Адамчук . – Рівне: 
НУВГП, 2017. –36 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/462/1/101-187.pdf 
 

11. Рекомендована література  
Базова 

1.  Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес. - К.: Основи, 2001 р.- 856 с. 
2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів 

СОТ./ Кер.авт.кол. і наук. ред. Циганкова Т.М. –К.:КНЕУ,2003.-660с. 
3. Гриффин Р. Пастей М. Международний бизнес/ Пер. с англ. под ред. 

А.Г.Медведева. - СПб.: Питер 2005 
4. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник/За ред. Козака 

Ю.Г., Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. – 300с. 
5. ИНКОТЕРМС 2010г. Правила ІСС з використання термінів для 

внутрішньої та міжнародної торгівлі. – Асоціація «ЗЕД», 2011, -268 с. 
6. Исаченко Т.М. Обновленная торговая политика ЕС – инструмент 

реализации политики экономического роста [ Электоронный ресурс] / 
Т.Исаченко//Режим доступа: www.mgimo.ru/ 
news/experts/document181148.phtml 

7. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза. – М.: Изд. дом 
Гос. ун-та – Высшей школы экономики , 2010.- 395 с. 

8. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу 
розвитку. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 
2012. – 182 с. 

 
Додаткова 

1. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 
Учебник.СПб:Питер, 2004. – 831с. 

2. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Учебник, -М.: 
Прогресс, 1992. 

3. Майер Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: 
Конкуренція та регулювання у глобальній економіці/ Пер. з англ., - 
К.:Либідь, 2002 – 703с. 

4. Международная экономика: в вопросах и ответах: Учебник /Под ред. 
Козака Ю.Г. – К.: ЦУЛ, 2013. -240 с. 
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5. Международная  экономика.  В  2-х  томах.-Т.1  
Международнаямикроэкономика. Учебное пособие / под ред. Козака Ю.Г. 
–К.: ЦУЛ, 2013. -с. 
6. Международные экономические отношения: теория и политика: 
Учебное пособие / Под редакцией Козака Ю.Г. – К.: ЦУЛ, 2013. – 360 с. 
7. Міжнародна торгівля: Навч. посіб./За ред. Ю.Г.Козака, 
Н.С.Логвінової, О.В. Мирошниченка. – К.: ЦУЛ. 2009.- 668с. 
8. Міжнародна торгівля :Підручник./ За ред.. Козака Ю.Г., Логвінової 
Н.С., Барановської М.І. –К.: ЦУЛ,2011.- 512с. 
9. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. 
/За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, В.М.Осипова. - К.:ЦУЛ, 2008. – 
1118с. 
10. Міжнародне оподаткування. Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г.–К.: 
ЦНЛ, 2005. 
11. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г.– 
К.: ЦУЛ, 2012. 
12. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове 
регламентування : навч.посіб./ за ред.. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: 
ЦУЛ, 2010. – 648 с. 
13. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти: Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури,2008.- 280 с. 
14. Світова економіка: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г. – К.: 
ЦНЛ,2010. 
15. Система світової торгівлі: Практичний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2002 – 
348 с. 
16. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник М.: ИНФРА – М, 
2001.- 445 с. 
17. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В., Міжнародна торгівля: 
Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ,2001. – 487 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  
3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 
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5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Eлектронний ресурс] – Pежим доступу : //http://comeuroint.rada.gov.ua 
/komevroint/doccatalog/ document?id=56219 

6. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [Электронный 
ресурс] – Pежим доступа : http://www.evrazes.com/customunion/about 

7. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс – 
Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 

8. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse[ – 
Access point : http://www.apec.org/ 

9. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse[ – 
Access point : http://www.asean.org/ 

10. Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] – Access 
point] : http://www.bis.org/ 

11. Economic Co-operation and Development (OECD) Electronic recourse - 
Access point : http://www.oecd.org/ 

12. European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] – Access point : 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

13.  Financial Stability Board [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.financialstabilityboard.org 

14. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.fao.org/home/en/ 

15.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] – 
Access point : http://www.iaea.org/ 

16. International Finance Corporation  (IFC) [Electronic recourse] – Access 
point: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_ 
corporate_site/home 

17. International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic 
recourse] –Access point : http://www.ifad.org/ 

18. International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

19. International Monetary Fund  - IMF DataMapper [Eлектронний ресурс] 
– Pежим доступу : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

20. Mercosur [Electronic recourse] – Access point : http://www.mercosur.int/ 
21. North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] – 

Access point: http://www.naftanow.org/ 
22. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

recourse] – Access point: http://www.bsec-organization.org/Pages/ 
homepage.aspx 
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23. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic 
recourse] – Access point: http://www.opec.org/opec_web/en/ 

24. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
[Electronic recourse] – Access point : http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

25. United Nations [Electronic recourse]–Access point: http://www.un.org/en 
26. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

[Electronic recourse] – Access point : http://www.unido.org/ 
27. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] – Access 

point:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:4
76823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

28. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.wcoomd.org/en.aspx 

29. World Trade Organization [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.wto.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


