
 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ "КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ" 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1.Вступ до комерційної дипломатії.  

 

Актуальність, предмет, об’єкт та завдання вивчення курсу. Методи та методики 

вивчення курсу. Структура курсу. Характеристика літератури, рекомендованої для 

вивчення курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін. 

Міжнародна торгівля та комерційна дипломатія. Поняття і термінологія 

міжнародної торгівлі та термінологія комерційної дипломатії. Питання доступу до 

ринку, захисту та дискримінації. Економічна теорія і політична діяльність. 

Торговельні та соціальні інтереси. Правові норми та ідеї. 

Державна політика та міжнародна система торгівлі. Роль міжнародних 

торговельних угод і організацій. Мережа міжнародних економічних організацій та 

угод. Україна в міжнародних організаціях. Органи регулювання зовнішньої 

торгівлі на національному рівні. Інші міжнародні інституції.  

Походження сучасної торговельної політики. Історичний аспект вільної 

торгівлі. Концептуальний огляд – від ГАТТ до СОТ. Передумови успіху 

міжнародної торговельної системи ГАТТ/СОТ. Адаптація та коригування 

діяльності у системі ГАТТ/СОТ.  

Створення Світової організації торгівлі. Зміни у торговельній системі ГАТТ. 

Передумови заснування СОТ. Конференція країн-учасників ГАТТ у м. Марракеш 

(Марокко). Основні відмінності між ГАТТ і СОТ. Переваги системи СОТ.  Хибні 

уявлення про СОТ. 

 

 

 

 



Тема 2. Принципи багатосторонньої торговельної системи. 

 

Поняття принципів недискримінації. Режим найбільшого сприяння (РНС), 

винятки з режиму найбільшого сприяння, приклади винятків з РНС. Суть 

національного режиму, національний режим з погляду умов конкуренції. 

Принципи щодо застосування митних тарифів і кількісних обмежень. Принцип 

зниження тарифів. Зв’язування рівня митних ставок.  Захист за допомогою мита 

(принцип тарифікації). Заборона кількісних обмежень. Розклад тарифів у системі 

ГАТТ/СОТ.   

Нетарифні бар’єри та принцип прозорості. Види нетарифних бар’єрів. Суть і 

важливість принципу прозорості. Повідомлення та застосування правил торгівлі. 

Механізм огляду торговельної політики як засіб досягнення прозорості.   

Принципи недискримінації та ринкова ефективність. Поняття ринкової 

ефективності. Вигоди вільної торгівлі для суб’єктів ринку. Конкуренція та 

ринкова ефективність. Важливість принципів недискримінація для забезпечення 

ринкової ефективності. 

Інші принципи багатосторонньої торговельної системи ГАТТ/СОТ. Принцип 

взаємності. Принцип доступу до ринку. Визнання регіональних торговельних 

угод. Створення пільгових умов для країн, що розвиваються.  

 

Тема 3. Механізм функціонування Світової організації торгівлі. 

 

Еволюція системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. 

Підписання ГАТТ та невдала спроба створення МОТ.  Основні функції та 

структура ГАТТ. Раунди багатосторонніх переговорів у рамках ГАТТ. Результати 

Уругвайського раунду переговорів.  

Порівняння ГАТТ і СОТ. Основні функції СОТ: забезпечення реалізації, 

застосування, функціонування та контролю за виконанням багатосторонніх 



торговельних договорів; форум для переговорів; врегулювання суперечок: огляд 

торговельної політики країн-членів; цілісність глобальної економічної політики.  

Структура багатосторонніх договорів у рамках СОТ. Угода, що стосується 

різних аспектів СОТ. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами. Генеральна угода 

про торгівлю послугами. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності Домовленість про врегулювання суперечок, Механізм огляду 

торговельної політики, Багатосторонні угоди з обмеженою кількістю учасників, 

розклади зобов’язань країн-членів СОТ. 

Організаційна структура СОТ. Чотири рівні організаційної структури СОТ: 

Конференція Міністрів; Генеральна рада, Орган врегулювання суперечок, Орган 

огляду торговельної політики; Ради у відповідній сфері торгівлі; комітети, робочі 

групи, органи, які підпорядковуються відповідним Радам чи Генеральній раді. 

Функції та повноваження Секретаріату СОТ. 

Прийняття рішень у СОТ. Поняття консенсусу в СОТ. Система голосування в 

СОТ. Складність прийняття рішень у СОТ. 

Членство в СОТ. Дійсні та асоційовані члени СОТ. Статус міжнародних 

організацій у СОТ. Процедура вступу до СОТ.  

Угоди з обмеженою кількістю учасників. Вільна торгівля у сфері цивільної 

авіації. Державні закупівлі – делікатне питання.  

Інституційний розвиток: політика підтримки та зміцнення СОТ. Допомога 

країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Спеціальна 

допомога у збільшені обсягів експорту. Співробітництво у сфері глобальної 

економічної політики. Перегляд торговельної політики країн-членів. 

Повідомлення про введення нових і внесення змін до існуючих торговельних 

заходів у сфері торгівлі. 

Діяльність на сучасному етапі та плани на майбутнє. Переговори. Перегляд угод 

СОТ. Контроль за виконанням угод СОТ. Врегулювання суперечок. Огляд 

торговельної політики та аналіз. Майбутній порядок денний переговорів відносно 

реорганізації СОТ: інституційні зміни, позиція країн-членів СОТ.  



Тема 4. Особливості комерційної дипломатії у сфері міжнародної торгівлі 

товарами. 

 

Торгівля товарами у світовій економіці. Принципи та мінлива глобальна 

економіка. Важливість торгівлі товарами у новій світовій економіці. Країни з 

перехідною економікою в торгівлі товарами.  

Мета та принципи торгівлі товарами. Стратегія регулювання торгівлі товарами 

ГАТТ/СОТ. Принципи торгівлі товарами: принципи недискримінації та винятки з 

нього, принципи щодо тарифів, принцип взаємності, принцип доступу до ринку, 

принцип прозорості. Винятки з принципів торгівлі товарами: винятки з принципу 

недискримінації; загальні винятки; винятки з міркувань безпеки; винятки з 

зобов’язання загального скасування кількісних обмежень; винятки з міркувань 

збереження платіжного балансу.   

Правила ГАТТ, які регулюють торгівлю товарами. Стан регулювання торгівлі 

товарами після Уругвайського раунду. Карта торговельних правил ГАТТ 1994 р. 

Торговельні захисні заходи та чутливі сектори.  

Майбутній порядок денний переговорів щодо торгівлі товарами. Розвиток 

режиму торгівлі товарами. “Старі” проблеми та нові питання на Доському раунді 

переговорів у межах СОТ. Сприяння торгівлі: стратегія слідування за змінами.  

 

Тема 5. Особливості комерційної дипломатії у сфері міжнародної торгівлі 

послугами. 

 

Суть міжнародної торгівлі послугами. Сутність послуг та особливості торгівлі 

ними. Взаємозв’язок міжнародної торгівлі товарами і послугами. Домовленості 

щодо регулювання міжнародної торгівлі послугами.  

Основні тенденції розвитку світової торгівлі послугами. Динаміка росту 

світової торгівлі послугами. Світовий експорт і імпорт комерційних послуг у 

розрізі регіонів. Основні сектори міжнародної торгівлі послугами.  



Аналіз і структура Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС). бар’єри 

на шляху міжнародної торгівлі послугами. Структура Генеральної угоди про 

торгівлю послугами. Сфера застосування ГАТС.  

Способи постачання послуг. Транскордонне постачання. Споживання за 

кордоном. Комерційна присутність. Присутність фізичних осіб.  

Основні принципи та правила ГАТС: режим найбільшого сприяння; 

національний режим; принцип прозорості; доступ до ринку. Внутрішнє 

регулювання секторів послуг. Монополії і виключні постачальники послуг. 

Міжнародні платежі та перекази. Загальні винятки та винятки з міркувань безпеки. 

Врегулювання суперечок. Відкриття доступу до ринків послуг. Подальша 

лібералізація після Уругвайського раунду.  

Додатки ГАТС щодо специфічних секторів послуг. Переміщення фізичних осіб, 

які надають послуги. Авіатранспортні послуги. Фінансові послуги. 

Телекомунікації.  

Розклади конкретних зобов’язань у сфері послуг. Аналіз розкладу конкретних 

зобов’язань. Горизонтальні та конкретні зобов’язання. Процес подальшої 

лібералізації ринку послуг.  

 

Тема 6. Торговельні заходи захисту внутрішнього ринку. 

Особливості застосування захисних заходів. Поняття захисних заходів. 

Механізм запровадження захисних заходів. Поняття серйозної шкоди. Причинно-

наслідковий зв’язок. Приклад захисних заходів на практиці. Повідомлення і 

консультації. Практика надання компенсації. Терміни дії захисних засобів. 

Спеціальні правила СОТ для країн, що розвиваються. Заборона та відміна деяких 

заходів. Врегулювання суперечок у рамках СОТ. Винятки із застосування Угоди 

про захисні заходи. Порівняння захисних заходів з іншими торговельними 

заходами захисту внутрішнього ринку. Практика застосування захисних заходів 

країнами-членами СОТ.  



Демпінг та антидемпінгові заходи. Економічні поняття демпінгу: суть, основні 

різновиди. Антидемпінгові заходи як міра захисту від демпінгового імпорту. 

Поняття демпінгу та антидемпінгових заходів у СОТ. Застосування 

антидемпінгових заходів. Антидемпінгове розслідування. Національні анти-

демпінгові закони та міжнародні правила. Економічні аргументи на користь 

антидемпінгу. Країни з неринковою економікою. Врегулювання суперечок у 

рамках СОТ. Основні тенденції застосування антидемпінгових заходів у світовій 

економіці. Країни з перехідною економікою в антидемпінгових розслідуваннях. 

Вдосконалення регулювання антидемпінгових заходів у рамках СОТ.  

Субсидії та компенсаційні мита. Поняття субсидії та компенсаційного мита. 

Види субсидії згідно з нормативами СОТ: заборонені субсидії, субсидії, що дають 

підстави для вжиття заходів, субсидії, що не дають підстави для вжиття заходів”. 

Субсидії в сільському господарстві. Дія компенсаційних заходів. Принципи 

підрахунку величини компенсаційного мита. Врегулювання суперечок у рамках 

СОТ. Основні тенденції застосування компенсаційних заходів у світовій 

економіці.  

 

Тема 7. Врегулювання торговельних суперечок у рамках СОТ. 

 

Суть і значення врегулювання суперечок у міжнародній торгівлі. Суть 

торговельної суперечки. Важливість врегулювання суперечок у міжнародній 

торгівлі. Суть механізму врегулювання суперечок СОТ. Справедливість, правова 

рівність і дотримання правових норм. Виникнення торговельних суперечок. 

Подання скарги.  

Еволюція системи врегулювання торговельних суперечок від ГАТТ до СОТ. 

Врегулювання суперечок у рамках ГАТТ. Покращення системи врегулювання 

суперечок у рамках СОТ.  

Процедура врегулювання торговельних суперечок у рамках СОТ. Сфера 

застосування Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок і 



перспективи її вдосконалення. Процес врегулювання суперечок: консультації; 

розгляд справи групою експертів; затвердження і виконання остаточного рішення 

групи експертів. Поетапні часові межі врегулювання торговельної суперечки у 

СОТ. Припинення поступок. Арбітраж.  

Оцінка Домовленості СОТ про правила та процедури врегулювання суперечок і 

перспективи її вдосконалення. Позитивні досягнення Домовленості. Слабкі 

сторони системи, які потребують удосконалення.  

 

Тема 8. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. 

 

Сільське господарство в структурі світової економіки. Особливості 

сільськогосподарського сектору у світі та Україні. Потреба захисту сільського 

господарства. Продовольчі війни та пошук шляхів вирішення проблеми. Значення 

сільськогосподарського сектору для світової економіки.  

Питання торгівлі сільськогосподарськими товарами в ГАТТ/СОТ. Питання 

сільського господарства у ГАТТ 1947 р. Угода СОТ про сільське господарство. 

Результати Угоди. Умови скорочення ставок тарифів, сукупного виміру підтримки 

та субсидування на сільськогосподарську продукцію. Правила 

внутрішньодержавної підтримки. Види підтримки сільського господарства. 

Перехід від нетарифних до тарифних бар’єрів (тарифікація). Спеціальні захисні 

заходи в сільському господарстві. Механізм адаптації до змін: “мирне 

положення”. Експортні субсидії. Положення щодо країн, що розвиваються.  

Імплементація сільськогосподарських реформ Уругвайського раунду 

переговорів. Зміни в політиці. Торговельна лібералізація. Захисні заходи, винятки, 

спеціальні та диференційовані заходи. Сучасний порядок денний переговорів: 

традиційні питання; питання, пов’язані з Угодою 1994 р.; новітні питання. 

 

 



Тема 9. Стандарти та технічні бар’єри у міжнародній торгівлі. 

Суть стандартів і технічних бар’єрів у торгівлі. Визначення і види технічних 

стандартів.  Визначення і види санітарних і фітосанітарних заходів.  

Цілі державної політики у сфері стандартів. Захист життя та здоров’я людини. 

Захист життя та здоров’я тварин і рослин. Захист довкілля. Запобігання 

шахрайським діям. Інші цілі.  

Особливості застосування технічних бар’єрів у торгівлі. Визначення термінів 

“технічний регламент” і “стандарт” Технічні бар’єри в ГАТТ і СОТ. 

Стандартизація товарів на противагу стандартизації процесу. Процедури оцінки 

відповідності. Взаємовизнання стандартів і процедур оцінки відповідності. 

Технічні бар’єри: необхідні та менш необхідні.  

Технічні бар’єри в ГАТТ і СОТ. Основні правила. Забезпечення прозорості. 

Складність переговорів щодо стандартів і технічних бар’єрів. Технічні бар’єри та 

врегулювання суперечок.  

Санітарні та фітосанітарні заходи в системі регулювання СОТ. Відмінність між 

Угодами про технічні бар’єри у торгівлі та про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів. Еволюція системи регулювання СФЗ у рамках ГАТТ. 

Основні елементи Угоди СФЗ: суверенітет країни-члена СОТ щодо внутрішніх 

стандартів; рівновага між захистом навколишнього середовища і лібералізацією 

торгівлі; взаємне визнання на противагу гармонізації; прозорість застосування 

СФЗ; повага до регіональних заходів; врегулювання суперечок; трактування 

генетично модифікованих організмів. 

 

Тема 10.  Особливості комерційної дипломатії у сфері торгівля текстилем і 

одягом. 

 

Особливості міжнародної торгівлі текстилем та одягом. Виробництво текстилю 

та одягу: конфлікт інтересів між Північчю та Півднем. Місце текстильної 

промисловості в системі світової торгівлі.  



Еволюція системи регулювання міжнародної торгівлі текстилем та одягом. 

Перші випадки обмеження експорту текстилю й одягу. Угода про поліволоконні 

матеріали.  

Аналіз Угода СОТ про текстиль та одяг. Основні елементи угоди: сфера 

застосування; процес інтеграції в систему правил ГАТТ; лібералізація обмежень, 

що застосовувалися у рамках МФА; трактування кількісних обмежень, 

застосованих поза рамками МФА; контроль за використанням обмежень; 

процедури, що стосуються практики порушення встановлених квот; особливий 

захисний механізм перехідного періоду; загальні зобов’язання сторін угоди; орган 

моніторингу текстилю. Наслідки Угоди про текстиль та одяг. 

 

Тема 11. Визначення країни походження товарів. 

 

Поняття правил визначення походження товарів. Значення правил визначення 

походження товарів. Види правил визначення походження товарів. Не-

преференційні та преференційні правила визначення походження. мета 

застосування правил визначення походження. Розмаїття правил визначення 

походження.  

Способи визначення країни чи місця походження товарів. Спосіб 1 – повний 

виробничий цикл у межах однієї країни. Спосіб 2 – значна переробка. Критерії 

значної переробки: зміна тарифної класифікації; частка доданої вартості; 

специфікований процес виробництва. 

Правила визначення походження товарів у системі СОТ. Еволюція правил 

визначення походження. Суть Угоди СОТ про правила визначення походження. 

Довгострокові завдання Угоди СОТ про правила визначення походження. 

Зловживання правилами визначення походження.  

Системи правил визначення походження товарів ЄС. Способи визначення 

країни чи місця походження товарів в ЄС. Положення про “накопичення”. 

Абсорбційний принцип і правила толерантності.  



Тема 12. Комерційна дипломатія: міжнародна торгівля та права 

інтелектуальної власності. 

 

Поняття про права інтелектуальної власності. Важливість захисту інте-

лектуальної власності. Економічний та етичний аспекти захисту прав інте-

лектуальної власності.  

Інструменти захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ). Види ПІВ: авторське 

право та суміжні права; патенти на винаходи; товарні знаки; промислові зразки; 

географічні зазначення; права на інтегральні мікросхеми; нерозголошувана 

інформація. 

Еволюція системи прав інтелектуальної власності та її взаємозв’язок з 

торгівлею. Постановка питання ПІВ на багатосторонніх торговельних перего-

ворах. Аналіз конвенцій та угод про ПІВ.  

Аналіз Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 

Структура ТРІПС: застосування базових принципів ГАТТ і міжнародних угод у 

сфері ПІВ; мінімальний прийнятний стандарт захисту щодо кожного виду ПІВ; 

узгодження національного законодавства зі стандартами ТРІПС; урегулювання 

суперечок у сфері ПІВ стосовно введення звичайних стандартів захисту між 

країнами-членами СОТ; спеціальні перехідні норми впровадження нового 

багатостороннього режиму торговельних аспектів ПІВ.  

Суперечливі питання ТРІПС. Питання біотехнології. Традиційні знання.  

Актуальні проблеми у сфері інтелектуальної власності. Потреба у світовій 

патентній системі. Принцип надання патентних прав. Національні відмінності у 

патентуванні. Гармонізація діяльності патентних відомств і регіональних угод про 

патентування. Вибір мови для патентів. Питання “корисних зразків”. 

Використання товарних знаків в Інтернеті. Відомі марки. Питання промислових 

зразків: субстантивна та процедурна міжнародна гармонізація. Питання 

авторського права в Інтернеті. Колективне управління та ліцензування. Моральне 

право. Нові форми технологій та інтелектуальної власності. Проблеми, пов’язані зі 



забезпеченням дотримання ПІВ, в тім числі в Інтернеті. Проблема вичерпання 

потенціалу прав інтелектуальної власності. Оцінка прав інтелектуальної власності. 

Політичний і соціальний тиск на захист інтелектуальної власності. Взаємозв’язок 

ПІВ і економічного розвитку, навколишнього середовища, охорони здоров’я, 

конкуренції, стандартів.    

 

Тема 13. Проблеми комерційної дипломатії в Україні. 

 

Система регулювання зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Практика 

застосування торговельних заходів захисту внутрішнього ринку в Україні. Захист 

прав інтелектуальної власності в Україні. 

Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на 

прикладі країн з перехідною економікою). 

Комерційна дипломатія України у напрямі приєднання до СОТ. Обгрунтування 

доцільності, економічної ефективності вступу України в СОТ. Наслідки для 

секторів економіки. Наближення українського законодавства до норм і принципів 

СОТ: проблеми адаптації.  

Аналіз проблем переговорного процесу та наслідків приєднання України до 

СОТ: етапи приєднання, переговори, зобов’язання. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1.Вступ до комерційної дипломатії. 

 

1. Міжнародна торгівля та комерційна дипломатія.  

2. Державна політика та міжнародна система торгівлі.  

3. Походження сучасної торговельної політики.  

4. Створення Світової організації торгівлі.  

 



Питання для дискусії, обговорення: 

1. Запропонуйте своє визначення торговельної політики та комерційної 

дипломатії. 

2. Значення Конференції у Бреттон-Вудсі у формуванні нового міжнародного 

економічного порядку. 

3. Участь України у міжнародних економічних організаціях та ефективність її 

комерційної дипломатії у їх рамках? 

 

Тема 2. Принципи багатосторонньої торговельної системи. 

 

1. Поняття принципів недискримінації. Режим найбільшого сприяння, 

національний режим. 

2. Принципи щодо застосування митних тарифів і кількісних обмежень. 

(принципи зниження тарифів, зв’язування митних ставок, принцип тарифікації, 

заборони кількісних обмежень).   

3. Види нетарифних бар’єрів. Суть і важливість принципу прозорості.   

4. Принципи недискримінації та ринкова ефективність.  

5. Інші принципи багатосторонньої торговельної системи ГАТТ/СОТ. 

(принципи взаємності, доступу до ринку, визнання регіональних торговельних 

угод, сприяння торгівлі для країн, що розвиваються).  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Розвиток і роль принципів багатосторонньої торговельної системи. 

2. Чи застосовуються ці торговельні принципи в інших торговельних угодах, 

крім тих, що підписані в рамках ГАТТ/СОТ. 

 

 

 

 



Тема 3. Механізм функціонування Світової організації торгівлі. 

 

1. Еволюція системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. 

(підписання ГАТТ, МОТ, раунди переговорів у рамках ГАТТ, Уругвайський 

раунд).  

2. Порівняння ГАТТ і СОТ. Основні функції СОТ.  

3. Структура багатосторонніх договорів у рамках СОТ. 

4. Організаційна структура СОТ. Рівні організаційної структури СОТ. 

5. Прийняття рішень у СОТ (поняття консенсусу та голосування в СОТ).  

6. Членство в СОТ (дійсні та асоційовані члени СОТ, статус міжнародних 

організацій у СОТ, процедура вступу до СОТ).  

7. Угоди з обмеженою кількістю учасників у сфері цивільної авіації, державних 

закупівель.  

8. Інституційний розвиток: політика підтримки та зміцнення СОТ.  

9. Діяльність на сучасному етапі та плани на майбутнє.  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Яка роль СОТ порівняно з іншими міжнародними організаціями у ре-

гулюванні питань міжнародної торгівлі товарами/послугами, міжнародного 

інвестування, міжнародної міграції робочої сили та зайнятості, переміщення 

технологій і прав інтелектуальної власності? 

2. Чи складно прийняти рішення в СОТ, членами якої 148 країн-членів? Щоб Ви 

запропонували для спрощення процедури прийняття рішень у СОТ? 

3. Чи процедура набуття членства у СОТ є справедливою та недискри-

мінаційною? Щоб Ви запропонували для удосконалення процедури набуття 

членства у СОТ? 

 

 



Тема 4. Особливості комерційної дипломатії у сфері міжнародної торгівлі 

товарами. 

 

1. Основні тенденції торгівлі товарами у світовій економіці. 

2. Мета та принципи торгівлі товарами. Винятки з принципів торгівлі товарами.   

3. Огляд правил ГАТТ, які регулюють торгівлю товарами.   

4. Майбутній порядок денний переговорів щодо торгівлі товарами (“старі” та 

нові питання на Доському раунді переговорів у межах СОТ).  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Як Ви вважаєте, міжнародна торгівля якими товарами все ще наражається на 

значні торговельні бар’єри? Чому? Тактика лібералізації торгівлі цими товарами. 

 

Тема 5. Особливості комерційної дипломатії у сфері міжнародної торгівлі 

послугами. 

 

1. Суть та особливості міжнародної торгівлі послугами. Домовленості щодо 

регулювання міжнародної торгівлі послугами.  

2. Основні тенденції розвитку світової торгівлі послугами (динаміка та 

структура експорту/імпорту комерційних послуг у розрізі регіонів).  

3. Аналіз структури Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС).  

4. Способи постачання послуг.  

5. Основні принципи та правила ГАТС. Відкриття доступу до ринків послуг. 

Подальша лібералізація після Уругвайського раунду.  

6. Аналіз правил торгівлі щодо специфічних секторів послуг.   

7. Аналіз Розкладу конкретних зобов’язань у сфері послуг.  

 

 

 



Питання для дискусії, обговорення:  

1. Чому міжнародна торгівля послугами залишається більш закритою 

порівняно з торгівлею товарами? 5. Назвіть бар’єри у торгівлі послугами. Чи такі 

бар’єри встановлюють на кордонах? 

2. Чи, на Вашу думку, країни, що розвиваються, були зацікавлені у відкритті 

своїх ринків послуг під час Уругвайського раунду? 

3. Міжнародна торгівля якими секторами  все ще наражається на значні 

торговельні бар’єри? Чому? Тактика лібералізації торгівлі цими товарами. 

4. Чи повинен муніципальний уряд дотримуватись правил ГАTС? Якщо так, то 

чому? 

5. Чому, на Вашу думку, варто було вмістити в ГАТС додаткові способи 

постачання послуг, крім традиційного транскордонного постачання послуг? 

6. Чим відрізняються вимоги режиму найбільшого сприяння та національного 

режиму ГАТС від ГАТТ? 

7. Порівняйте зобов’язання у сфері послуг країн з розвиненою економікою та 

країнами з перехідною економікою. 

8. Що повинен зробити уряд країни А, якщо уряд країни В висуває обвину-

вачення у створенні недобросовісної конкуренції на ринку послуг країни А? 

 

Тема 6. Торговельні заходи захисту внутрішнього ринку. 

 

1. Особливості застосування захисних заходів (поняття захисних заходів, 

механізм запровадження захисних заходів, серйозна шкода, практика надання 

компенсації, терміни дії, правила СОТ для країн, що розвиваються, винятки із 

застосування Угоди про захисні заходи).  

2. Демпінг та антидемпінгові заходи (суть, основні різновиди демпінгу, 

визначення демпінгу у СОТ, застосування антидемпінгових заходів, антидем-

пінгове розслідування, країни з неринковою економікою, врегулювання суперечок 

у рамках СОТ).   



3. Субсидії та компенсаційні мита (суть та види субсидії згідно з нормативами 

СОТ, дія компенсаційних заходів, принципи підрахунку величини 

компенсаційного мита, врегулювання суперечок у рамках СОТ).  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

А. Чи Гонконг застосовує демпінг у таких випадках? 

1. Виробництво однієї пари кросівок в Гонконгу коштує 6 дол. США. В 

Гонконгу одну пару продають за 10 дол. США, в Росії за 5 дол. США.  

2. Кросівки з Гонконгу, собівартість яких 6 дол. США, продаються покупцям в 

Гонконгу за 8 дол. США за пару, в Росії – 10 дол. США. Внаслідок вищої вартості 

сировини, виробництво однієї пари кросівок в Росії, які б могли конкурувати з 

кросівками з Гонконгу, коштує щонайменше 11 дол. США за пару.  

Б. Чи має місце субсидія у таких випадках? 

1. Неурядова шведська організація надає Казахстану технічну допомогу для 

модернізації потужностей з видобутку нафти та газу.  

2. В одному з азіатських міст заплановане будівництво заводу, на якому 

повинна отримати роботу велика кількість працівників. Розмір заводу удвічі 

перевищує дозволений законодавством регіону. Через важливість фінансового та 

соціального аспекту регіональний уряд зробив виняток із законодавства для цього 

заводу.  

3. Уряд Албанії пропонує нові позики інвесторам на умовах, еквівалентних 

тим, що пропонують місцеві банки.  

В. Чи має місце субсидія, що дає підстави для вжиття заходів у таких випадках? 

1. Урядова підтримка на дослідження покладів корисних копалин у Китаї 

покриває 60 % витрат.  

2. Уряд США дає один долар за піцу американським виробникам, які 

експортують її, при виготовлені якої використовують американський сир.  

3. Для того щоб стимулювати розвиток виробництва холодильників у Франції, 

французький уряд забезпечує безкоштовне постачання сталі з державних запасів 



до заводів, де виробляють холодильники. Французькі холодильники призначені 

для продажу вдома та за кордоном.  

 

Тема 7. Врегулювання торговельних суперечок у рамках СОТ. 

 

1. Суть і значення врегулювання суперечок у міжнародній торгівлі. Механізм 

врегулювання суперечок СОТ.    

2. Еволюція системи врегулювання торговельних суперечок від ГАТТ до СОТ.  

3. Процедура врегулювання торговельних суперечок у рамках СОТ.  

4. Оцінка Домовленості СОТ про правила та процедури врегулювання су-

перечок і перспективи її вдосконалення (позитивні досягнення Домовленості, 

слабкі сторони системи, які потребують удосконалення).  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Чи достатньо уваги приділяється малим та середнім країнам у системі 

врегулювання суперечок СОТ? 

2. Наскільки ефективним є застосування тимчасових заходів у відповідь? 

3. Чи потрібно посилювати систему врегулювання суперечок? 

 

Тема 8. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. 

 

1. Особливості і значення сільського господарства в структурі світової 

економіки та України. Потреба захисту сільського господарства. Продовольчі 

війни та пошук шляхів вирішення проблеми.   

2. Питання торгівлі сільськогосподарськими товарами в ГАТТ/СОТ (в ГАТТ 

1947 р., Угоді СОТ про сільське господарство).   



3. Імплементація сільськогосподарських реформ Уругвайського раунду пе-

реговорів. Сучасний порядок денний переговорів: традиційні питання; питання, 

пов’язані з Угодою про сільське господарство; новітні питання. 

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Чому субсидований експорт має негативний вплив на світові умови торгівлі. 

2. Чому темпи зростання торгівлі сільськогосподарськими товарами значно 

нижчі, ніж аналогічні показники експорту інших товарів? Чому світові ціни на 

сільгосппродукцію зростають повільніше, ніж світові ціни на промислові товари, 

послуги? 

3. Лібералізація міжнародної торгівлі сільгосппродукцією є проблемним 

питанням на сучасних переговорах Доського раунду. Чому? 

 

Тема 9. Стандарти та технічні бар’єри у міжнародній торгівлі. 

 

1. Суть і види технічних стандартів, санітарних і фітосанітарних заходів.  

2. Цілі державної політики у сфері стандартів.   

3. Особливості застосування технічних бар’єрів у торгівлі (“технічний 

регламент” і “стандарт”, стандартизація товарів, стандартизації процесу, про-

цедури оцінки відповідності. Взаємовизнання стандартів і процедур оцінки 

відповідності).  

4. Технічні бар’єри в ГАТТ і СОТ (основні правила, забезпечення прозорості, 

врегулювання суперечок). Складність переговорів щодо стандартів і технічних 

бар’єрів.  

5. Санітарні та фітосанітарні заходи в системі регулювання СОТ (еволюція 

регулювання у рамках ГАТТ і СОТ). 

6. Практика застосування технічних бар’єрів у торгівлі, санітарних і 

фітосанітарних заходів у країнах з перехідною економікою та Україні. 

 



Питання для дискусії, обговорення: 

1. Угода СФЗ охоплює декілька положень, створених щоб, допомогти 

підтримувати рівновагу між захистом навколишнього середовища і лібералізацією 

торгівлі. Яка процедура є найкращою за таких умов?  

2. Чи Угода СФЗ передбачає, що правила про безпеку продуктів харчування, 

здоров’я людей, тварин і рослин можуть застосувати регіональні органи влади, і 

чи такі СФЗ можуть відрізнятися у різних частинах країни?  

3. Опишіть практику і проблеми застосування технічних бар’єрів у торгівлі, 

санітарних і фітосанітарних заходів в Україні. 

 

Тема 10.  Особливості комерційної дипломатії у сфері торгівля текстилем і 

одягом. 

 

1. Особливості та значення міжнародної торгівлі текстилем та одягом. 

Конфлікт інтересів між Північчю та Півднем.  

2. Еволюція системи регулювання міжнародної торгівлі текстилем та одягом.   

3. Аналіз Угоди СОТ про текстиль та одяг (основні елементи і наслідки угоди). 

4. Торгівля текстилем і одягом в Україні у контексті інтеграції до СОТ. 

(характеристика вітчизняного ринку текстилю та одягу, плюси і мінуси вступу 

України до СОТ з погляду легкої промисловості).  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Як Ви оцінюєте наслідки лібералізації міжнародної торгівлі текстилем та 

одягом після закінчення четвертого етапу адаптації відповідно до АТС для країн, 

що розвиваються, розвинених країн? 

2. Чи всі країни, що розвиваються, виграють від лібералізації торгівлі текстилем 

та одягом? Висловіть аргументи і стосовно поглиблення спеціалізації між 

країнами, що розвиваються. 



3. Як Ви оцінюєте порівняльні переваги України у виробництві текстилю та 

одягу? 

4. Назвіть потенційні переваги та загрози для легкої промисловості України 

після вступу до СОТ. 

 

Тема 11. Визначення країни походження товарів. 

 

1. Поняття, види і значення правил визначення походження товарів. 

Зловживання правилами визначення походження.  

2. Способи визначення країни чи місця походження товарів. Критерії значної 

переробки. 

3. Правила визначення походження товарів у системі СОТ (еволюція і 

завдання правил визначення походження, суть Угоди СОТ про правила виз-

начення походження).  

4. Системи правил визначення походження товарів ЄС.   

 

Тема 12. Комерційна дипломатія: міжнародна торгівля та права 

інтелектуальної власності.  

 

1. Поняття про права інтелектуальної власності (ПІВ). Важливість захисту ПІВ 

(економічний та етичний аспекти).  

2. Інструменти захисту прав інтелектуальної власності (види ПІВ). 

3. Еволюція системи прав інтелектуальної власності та її взаємозв’язок з 

торгівлею.  

4. Аналіз Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(ТРІПС). Структура ТРІПС.  

5. Суперечливі питання ТРІПС (питання біотехнології, традиційні знання).  

6. Актуальні проблеми у сфері інтелектуальної власності.     



7. Захист прав інтелектуальної власності у країнах з перехідною економікою та 

Україні. Проблеми імплементації законодавства України з питань захисту ПІВ на 

практиці.  

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Який взаємозв’язок міжнародної торгівлі і прав інтелектуальної власності. 

2. Чому питання захисту прав інтелектуальної власності були поставлені на 

порядок денний багатосторонніх торговельних переговорів Уругвайського 

раунду?  

3. Які проблеми виникають стосовно питань прав інтелектуальної власності? 

Тактика удосконалення багатостороннього регулювання системою прав 

інтелектуальної власності.   

 

Тема 13. Проблеми комерційної дипломатії в Україні. 

 

1. Аналіз регулювання зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні. 

2. Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на 

прикладі країн з перехідною економікою). 

3. Комерційна дипломатія України у напрямі приєднання до СОТ. Об-

грунтування доцільності, економічної ефективності вступу України в СОТ. 

Наслідки для секторів економіки. Наближення українського законодавства до 

норм і принципів СОТ: проблеми адаптації.  

4. Аналіз проблем переговорного процесу та наслідків приєднання України до 

СОТ. 

 

Питання для дискусії, обговорення: 

1. Яку стратегію приєднання обрали пострадянські країн – нові члени СОТ? 

2. Як Ви оцінюєте рівень зобов’язань та поступок у результаті переговорів 

щодо вступу в СОТ нових-країн членів СОТ, зокрема пострадянських країн? 



3. Назвіть потенційні вигоди від членства в СОТ для виробників, споживачів, 

економіки загалом країн з перехідною економікою та України. 

4. Які потенційні негативні наслідки від вступу в СОТ країн з перехідною 

економікою та України? 

5. Оцініть тарифні зобов’язання та зобов’язання у сфері торгівлі послугами 

України при вступі до СОТ. 

 


