
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ» 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема 1. Предмет і завдання спецкурсу. Теоретичні основи державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Актуальність та значення спецкурсу для підготовки спеціалістів з міжнародних 

економічних відносин. Предмет, об’єкт та завдання вивчення спецкурсу. Структура 

спецкурсу. Місце спецкурсу в системі економічних дисциплін. Характеристика літератури, 

рекомендованої для вивчення спецкурсу. 

Теоретичні основи державного регулювання економіки. Еволюція поглядів 

представників різних економічних шкіл на роль держави в розвитку економічних процесів: 

меркантилізм, фрітрейдерство, протекціонізм, кейнсіанство, монетаризм. 

 

Тема 2. Методика та інструментарій державного регулювання зовнішньої 

торгівлі 

Форми та методи державного регулювання, їх класифікація. Види державного 

регулювання.  

Інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі. 

Чинники впливу на національні системи державного регулювання зовнішньої 

торгівлі. 

Поточна і структурна зовнішньоекономічна політика. Торговельна політика. Митна 

політика. Валютна політика. Інвестиційна політика. Міграційна політика. 

 

Тема 3. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні 

Законодавство України про зовнішньоторговельну діяльність. Система органів 

державного регулювання зовнішньої торгівлі. 

Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні. Валютна політика в Україні. 

Законодавство України про інвестиційну діяльність. Державне регулювання передачі 

технологій в Україні. Державне регулювання міграції в Україні. 

Досвід державного регулювання зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах та 

можливості його використання в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічний механізм  

державного регулювання зовнішньої торгівлі 

 

Тема 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання регулювання зовнішньої 

торгівлі товарами 

Поняття митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі товарами.  

Функції митних тарифів. Класифікація митних тарифів. Імпортне та експортне мито.  

Митна вартість товару. Ефективна тарифна ставка. Тарифна ескалація. Оптимальний 

тариф.  

Поняття нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі товарами. Передумови 

поширення та сутність нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі. 

Кількісні обмеження: квоти, ліцензії, “добровільні” обмеження експорту. Поняття 

тарифної квоти. 

Фінансові методи торговельної політики: субсидії, експортне кредитування, 

страхування експортних кредитів. 

Технічні бар’єри. Торговельні договори. Правові режими.  

Головні наслідки запровадження нетарифних бар’єрів. Загальні принципи оцінки 

нетарифних бар’єрів. 



 

Тема 5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами 

Специфіка зовнішньої торгівлі послугами. Види послуг. Факторні та нефакторні 

послуги. Масштаби міжнародної торгівлі послугами. 

Транспортні послуги. Фінансові послуги. Туристичні послуги. 

Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі послугами. Кількісні обмеження 

зовнішньої торгівлі послугами. Обмеження на використання національного режиму. 

 

Тема 6. Державне регулювання валютно-фінансових відносин 

Суть та необхідність державного регулювання валютно-фінансових відносин. 

Фінансова політика. Структурна та поточна валютна політика. 

Грошово-кредитне регулювання. Операції на відкритому ринку. Зміни норми 

резервних вимог. Зміна облікової ставки. Другорядне селективне регулювання. 

Валютне регулювання: його суть, види. Дисконтна політика. Політика кредитної 

рестрикції. Політика кредитної експансії. Девізна політика, валютні інтервенції. 

Диверсифікація валютних резервів. Валютний демпінг. Девальвація. Ревальвація.  

Валютні обмеження. Валютні захисні застереження. Численні валютні курси. Вимога 

імпортних депозитів. Кількісний контроль.  

 

Тема 7. Державне регулювання торгівлі правами інтелектуальної власності 

Поняття міжнародної передачі прав інтелектуальної власності.  

Інструменти захисту промислової власності. Патент. Промисловий зразок. Ліцензія. 

Товарний знак. Реєстрація товарного знака. Географічні зазначення. Компонування 

інтегральних мікросхем. Захист нерозголошуваної інформації. 

Форми міжнародної торгівлі правами інтелектуальної власності. Патентні угоди. Ноу-

хау. Інжиніринг. Ринок патентних прав, ринок ноу-хау та інжинірингових послуг. 

Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація. Поняття ліцензіара та ліцензіата. Види 

ліцензій на міжнародному ринку прав інтелектуальної власності. Регулювання міжнародної 

торгівлі ліцензіями. 

Програми технічного сприяння. Механізми технологічної допомоги. 

Причини та проблеми регулювання торгівлі правами інтелектуальної власності. Участь 

держави в регулюванні зовнішньої торгівлі правами інтелектуальної власності. Функції 

державних органів щодо регулювання торгівлі правами інтелектуальної власності. Чинники, 

які впливають на регулювання та контроль за передачею прав інтелектуальної власності. 

Пряме та непряме державне регулювання ринку прав інтелектуальної власності. 

Технологічне лідерство. Торгівля технологіями подвійного призначення.  

Законодавство України щодо регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної 

власності. Участь України у міжнародному ринку прав інтелектуальної власності. 

Умови міжнародних угод. ТРІПС: передумови укладення, розділи, статті, положення, 

роль у регулюванні міжнародного ринку прав інтелектуальної власності. ВОІВ: передумови 

заснування, країни-члени, роль та функції у регулюванні міжнародного ринку прав 

інтелектуальної власності. 

 

Тема 8. Державне регулювання інвестиційної діяльності 

Суть і види інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Фінансові та реальні інвестиції. 

Прямі та портфельні інвестиції. Чинники, які впливають на обсяги інвестицій. 

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат. 

Вільні економічні зони, їх види.  

Офшорні операції: їх переваги та недоліки.  

 


