
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОТ 

 
Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про наявні 

методологічні засади оцінки механізмів функціонування світової організації торгівлі; 
вмінь оцінити ефективність функціонування СОТ, своєчасно ідентифікувати зниження 
ефективності, визначати необхідні зміни в роботі підприємств, організацій та держави 
з метою максимізації вигод для фінансово-господарської діяльності в умовах зміни 
ефективності механізмів функціонування світової організації торгівлі; аналізувати 
проблеми та ситуації для їх оптимального розв’язання; набуття креативного 
підприємницького мислення в умовах глобалізації економіки та функціонування в 
рамках СОТ. 

Дисципліна «Методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів 
функціонування СОТ» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Глобальна макроекономічна політика», «Стратегічний менеджмент», 
«Методологія дослідження світової кон'юнктури», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських 
відносин», «Міжнародне економічне право». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Глобальні проблеми світового 
господарства й міжнародних економічних відносин», «Методи та методологія 
наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних, фінансово-
управлінських і організаційних рішень в умовах зміни механізмів функціонування 
СОТ, освоєння принципів роботи СОТ і інструментарію вирішення торгівельних 
суперечок в рамках діючих багатосторонніх угод, аналізу ефективності такого 
методологічного інструментарію, розробка та впровадження заходів щодо запобігання 
або пом’якшення впливу негативних факторів функціонування СОТ на діяльність 
підприємства, прискорена та дієва реакція на зміни в угодах світової організації 
торгівлі, розробка та можливість введення в дію таких механізмів, які б могли 
забезпечити ефективну торгівлю України та її суб’єктів господарювання в глобальній 
світовій економіці на умовах СОТ з найменшими витратами та обґрунтованим 
економічним прибутком. 

Програмні результати навчання: 
знати: мету, фундаментальні засади та принципи механізмів функціонування світової 
організації торгівлі; загальні переваги від членства в СОТ для підприємств і держави; 
методи оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ; тарифні методи 
регулювання торгівлі; інструментарій розробки та побудови бізнес-стратегій окремих 
підприємств і держав з урахуванням сучасних технологій та наукових досягнень науки 
і техніки в умовах змін механізмів функціонування СОТ; види та характерні ознаки 
спорів в рамках угод СОТ; 
вміти: оцінювати ефективність механізмів функціонування світової організації 
торгівлі; визначати причину та суть торгівельних суперечок; запропонувати варіанти 
вирішення торгівельних суперечок в рамках механізмів функціонування СОТ 



володіти: процедурним інструментарієм механізму врегулювання суперечок країнами-
членами СОТ; методами та навичками управління в умовах торгівельних спорів в 
рамках СОТ;; сучасними технологіями менеджменту; методиками аналізу результатів 
наукових досліджень у глобальному масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. Мета 
і принципи СОТ. Створення та функціонування постійно діючого форуму країн-членів 
СОТ. Механізм врегулювання торговельних суперечок. Основні принципи і правила 
ГАТТ/СОТ. Торгівля без дискримінації. Тарифні методи регулювання торгівлі. 
Транспарентна торгівельна політика. Найважливіші функції СОТ. Загальні переваги від 
членства у СОТ. Багатосторонні угоди з торгівлі в СОТ. Багатосторонні торговельні 
угоди з обмеженою кількістю учасників. Структура світової організації торгівлі. 
Правила та процедури прийняття рішень у СОТ. Членство в світовій організації 
торгівлі. Україна в СОТ. Історія членства України в світовій організації торгівлі. 
Методи оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ. Угода про спрощення 
процедур торгівлі (УСПТ, Trade Facilitation Agreement – TFA). Нотифікації України в 
рамках УСПТ. Імплементація положень УСПТ в Україні. Національний комітет з 
питань спрощення процедур торгівлі. Угода про інформаційні технології (Information 
Technology Agreement – ITA). Участь України у роботі органів СОТ. Забезпечення 
прозорості в рамках системи нотифікацій. Участь України в регіональних торгівельних 
угодах. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 40 годин аудиторних занять і 65 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


