
ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ 
 

Мета курсу – формування теоретичних та практичних навичок у студентів в 
питаннях міжнародної торгівлі, торгівельної політики країн світу, дипломатичних 
відносинах та комерційної дипломатії.  

Дисципліна «Торговельна політика та комерційна дипломатія» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Глобальна 
макроекономічна політика», «Методологія дослідження світової кон'юнктури», 
«Бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин», 
вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Глобальні проблеми світового 
господарства й міжнародних економічних відносин», «Методи та методологія 
наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин», «Міжнародний 
аудит». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати вплив торгівельної політики на економіку 
країни та діяльність підприємств; здатність застосовувати інструменти комерційної 
дипломатії для досягнення цілей торгівельної політики. 

Програмні результати навчання: 
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: 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;  
володіти: знаннями, методичними підходами та навичками у сфері торгової політики 
та комерційної дипломатії країни 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.  



Зміст навчальної дисципліни: 
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА І КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ. 
Ефективність інструментів торгової політики на світових і внутрішніх ринках товарів, 
послуг та прав інтелектуальної власності. Комерційна дипломатія: сутність, методи, 
інституційно- організаційна структура. Міжнародні торговельні угоди і розбудова 
дипломатичних зв’язків. Комерційна дипломатія: сутність, методи, інституційно- 
організаційна структура. Міжнародні торговельні угоди і розбудова дипломатичних 
зв’язків. Механізми та методи регулювання торгових політик країн. Процедурні 
аспекти застосування спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних заходів в 
міжнародній торгівлі.  
СВІТОВА ПРАКТИКА ВЕДЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ТОРГОВЕЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Методи просування торговельно-економічних 
інтересів національного бізнесу за кордоном. Стратегії та тактики ведення 
міждержавних торгово- економічних переговорів. Правила та процедури 
врегулювання міжнародних торговельно-економічних суперечок. Особливості 
міжнародної торговельної політики і комерційної дипломатії в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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