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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Регулювання міжнародних
економічних відносин» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та
оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію
розпорядженням від 16.06.2015р. № 37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності економічних знань
теоретичного та прикладного характеру, які формують цілісну систему процесів розвитку
міжнародних економічних відносин із застосуванням фінансових інструментів та заходів
регулювання.
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять,
методів та особливостей регулювання міжнародних економічних відносин та дослідження
практичних питань функціонування і трансформації міжнародних економічних відносин,
сукупність засобів, форм та інструментів їх регулювання на різних структурних рівнях
цієї складної субординованої системи.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- розуміння сутності найважливіших проблем і тенденцій розвитку світового
господарства, пов’язаних із взаєминами його головних суб'єктів: держав, фірм,
міжнародних організацій;
- вивчення ендогенного та екзогенного механізму міжнародного руху факторів
виробництва, а саме: міжнародної торгівлі послугами, руху капіталу, міжнародної
міграції робочої сили та прав інтелектуальної власності;
- з’ясування основних типів і принципів зовнішньоекономічної політики держави,
тарифних та нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі;
- обґрунтування механізму функціонування міжнародних товарних угод;
- дослідження механізму валютно-фінансового регулювання міжнародних
економічних відносин;
- вивчення діяльності міжнародних економічних організацій у регулюванні світової
торгівлі товарами та послугами;
- вивчення регулювання міжнародних інтеграційних процесів.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
- що являють собою основні форми міжнародних економічних відносин і як вони
співвідносяться одна з одною, які існують потенційні переваги для країни від її участі у
багатосторонньому регулюванні світогосподарських зв’язків;
- структуру і механізм системи регулювання МЕВ;
- основні типи зовнішньоекономічної політики держави та основні інструменти
регулювання світової торгівлі, вміти робити висновки щодо їх переваг та недоліків.
- принципи і методи розрахунків ефективності зовнішньоекономічних зв’язків;
- тарифні і нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі особливості
обмежувальної ділової практики в міжнародних економічних відносинах;
- основні типи, принципи і тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики
держави;
- зовнішньоекономічний механізм України.
ВМІТИ:
- аналізувати роль та місце основних суб’єктів МЕВ у регулюванні
світогосподарських зв’язків, бути ознайомленими з основними формами і методами
діяльності суб’єктів регулювання різних рівнів у системі світового господарства;
- робити власні висновки щодо ефективності міжнародної та національних систем
регулювання міжнародних економічних;
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відносин;
- збирати, узагальнювати інформацію, яка характеризує основні сфери
зовнішньоекономічної діяльності; розглядати та досліджувати документи, які формують
нормативну базу (як національну, так і міжнародну) регулювання МЕВ.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулей, а саме,
- навчальний модуль №1 «Теоретичні засади регулювання міжнародних
економічних відносин»
- та модуль №2 "Регулювання світогосподарських зв’язків міжнародних
відносин",
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та
аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Регулювання міжнародних економічних відносин і бізнесу»
базується на знаннях таких дисциплін: «Міжнародні фінанси», «Теорія грошей і
грошового обігу», «Міжнародні економічні відносини», «Економічна теорія», та є базою
для вивчення дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн».
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1.
Модуль №1 «Теоретичні засади регулювання міжнародних економічних
відносин».
Тема 2.1.1. Сутність і структура регулювання міжнародних економічних
відносин.
Механізм регулювання міжнародних економічних відносин. Об'єкти та суб'єкти
регулювання. Основні принципи, інструменти та методи. Рівні механізму регулювання:
національний, міжнародний, наднаціональний. Сфери регулювання: макро-, мезо-,
мікроекономічна. Ендогенна та екзогенна система регулювання МЕВ. Процес
встановлення конкурентної рівноваги на міжнародних ринках. Передумови
функціонування конкурентного механізму регулювання міжнародних економічних відносин.
Держава як регулятор МЕВ. Економічні цілі держав у регулюванні
зовнішньоекономічних зв'язків. Характер та методи впливу держави на МЕВ.
Структура сучасної системи регулювання МЕВ. Торговельно-політичне прикордонне
регулювання. Внутрішні засоби регулювання імпорту та експорту. Валютно-кредитні
методи. Неформальні бар'єри. Фірми у системі регулювання МЕВ. Головні інструменти
торгової політики: митні тарифи, експортні субсидії, імпортні квоти, добровільні
обмеження експорту. Основні цілі. Форми впливу на пропорції міжнародного обміну:
прямі та портфельні зарубіжні інвестиції; експорт-імпорт товарів та послуг, передача
технології. Етно-, полі- та геоцентричні фірми. Поняття глобальної фірми.
Тема
2.1.2.
Принципи
і
методи
розрахунків
ефективності
зовнішньоекономічних зв’язків.
Принципи оцінки ефективності зовнішньоекономічних зв’язків. Характеристика
стану й динаміки зовнішньої торгівлі на світовому рівні, рівні окремих регіонів
(переважно на рівні окремих економічних союзів, континентальному рівні та ін..) у
порівнянні зі станом і динамікою зовнішньої торгівлі окремої країни. Аналіз
господарської діяльності окремих виробничих і комерційних структур у
зовнішньоекономічні сфері.
Методи розрахунків економічної ефективності зовнішньої торгівлі. Вартість
експорту й імпорту, зовнішньоторговельний баланс, індекс вартості експорту й імпорту в

Система менеджменту .якості.
Навчальна програма
навчальної дисципліни
'Регулювання міжнародних економічних
_____________ відносин"______________

Шифр
документа
Стор. 5 із 11

розрізі регіонів і територій, умови торгівлі, географічний розподіл експорту й імпорту по
країнах.
Тема 2.1.3. Зміст і механізм зовнішньоекономічної політики держави.
Два основні типи та принципи зовнішньоекономічної політики держави. Свобода
торгівлі та протекціонізм. Передумови та економічні наслідки політики вільної торгівлі.
Передумови та економічні наслідки протекціонізму. Захист національної економіки, ринку,
виробників та споживачів. "Перехідний протекціонізм".
Експортно-імпортні пріоритети зовнішньої політики держави. Поняття "малої" та
"великої" економіки. Передумови експортноорієнтованої політики. Передумови
імпортзаміщуючої політики. Економія на масштабах виробництва. Структура національної
економіки та основні види зовнішньоекономічної політики.
Ступінь узгодженості політики з іншими країнами: незалежна та скоординована
зовнішньоекономічна політика. Проекти міжнародного багатостороннього та
двостороннього координування зовнішньоекономічної політики. Поняття та форми єдиної
(спільної) зовнішньоекономічної політики. Економічний суверенітет та наднаціональне
регулювання МЕВ.
Тема 2.1.4. Особливості і тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики
країн з розвинутою ринковою економікою, країн з економікою, що розвиваються та
країн в умовах ринкової трансформації.
Функції державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. Розробка
зовнішньоекономічної політики держав. Досягнення основних цілей які стоять перед
економікою країн: забезпечення повної зайнятості, стабільності рівня цін, економічного
зростання та рівноваги платіжного балансу. Створення міждержавних інститутів і
торговельно-економічних угрупувань (блоків).
Економіка країн «Третього світу». Типи ринкової стратегії країн, що
розвиваються, - імпортозаміщення та експортна орієнтація. Стратегія «колективної
самозабезпеченості».
Проблеми взаємного співробітництва республік колишнього СРСР. Напрями
зовнішньоекономічних зв’язків країн СНД, Формування зовнішньоекономічної політики
країн Центральної та Південно-Східної Європи.
Тема 2.1.5. Зовнішньоекономічний механізм України.
Основні фактори формування зовнішньоекономічного механізму. Сфера як
інструмент боротьби з конкурентами на ринку. Комунікаційно- матеріального
виробництва,. Інтенсифікація світо господарських зв’язків України. Фактори пов’язані з
розвитком ринкових структур і механізмів в економіці. Ринкова інфраструктура України.
Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України. Умови розробки і
реалізації власної зовнішньоекономічної стратегії України. Групи пріоритетних галузей.
Пріоритети державної імпортної та експортної політики України.
Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України. Закони України «Про
іноземні інвестиції», «Про єдиний митний тариф», «Про захист іноземних інвестицій».
Тема 2.1.6. Ціновий механізм регулювання міжнародних економічних
відносин.
Функції експортних цін. Ціни у сфері міжнародних торгово-економічних відносин.
Ціна інформаційна функція ціни. Функції, які виконують трансферні ціни.
Процес формування експортної ціни. Типи початкової ціни. Принципи
ціноутворення. Цінова політика корпорацій.
Структура експортної ціни. Ескалація ціни. Методи ціноутворення. Затратне
ціноутворення, визначення ціни на ґрунті всіх видів витрат: основних, обігових,
експортно-зумовлених. Ціноутворення яке ґрунтується на цінах граничних витрат.
Загальні (стандартні) світові ціни.
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Експортна ціна в термінах процедури продажу продукту. Ціни СІФ, ФАС, ФОБ.
Тема 2.1.7. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
Поняття та функції мита. Основні види мита. Рівень ставок мита. Номінальний та
реальний рівень протекціонізму. Ефективна ставка тарифу. Оптимальний тариф. Тарифна
квота. Експортний тариф.
Економічна роль тарифів у малій та великій економіках. Ефект доходів. Ефект
перерозподілу. Ефект захисту. Ефект споживання. Ефект умов торгівлі. Ефект внутрішніх
доходів. Оптимальний тариф малої економіки. Парадокс Метцаера. Тарифна ескалація.
Оптимальний тариф, тарифна квота, експортний тариф. Цінові ефекти імпортного мита.
Суспільні витрати на тариф. Тарифні надходження.
Регулювання світової торгівлі у межах ГАТТ/СОТ. Основні принципи членства в
організації, Прогресивне зниження мита. Виключення з режимів недискримінації,
обмеження кількісних бар'єрів. Механізм торгових конференцій. Основні раунди
переговорів. Основні рішення Уругвайського раунду. Дохійський раунд. Принципи і форми
тарифного регулювання в Україні.
Тема 2.1.8. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
Поняття та структура нетарифних методів регулювання. Кількісні обмеження:
контингентування; ліцензування; добровільне обмеження експорту. Глобальні та
індивідуальні квоти. Двосторонні квоти. Економічний ефект квот. Митний контингент.
Індивідуальні, генеральні та автономні ліцензії.
Фінансові методи зовнішньоторговельної політики. Субсидії у зовнішній торгівлі.
Види субсидій. Експортні кредити. Демпінг, форми демпінгу та його основа. Торгові угоди
та правові режими зовнішньої торгівлі. Режим найбільшого сприяння. Національний
режим. Загальна система преференцій. Прихований протекціонізм. Технічні бар'єри.
Внутрішні податки та збори. Державні закупівлі. Наявність місцевих компонентів.
Неформальні бар'єри. Обмежувальна цінова практика. Податки, нетарифні торговельні
бар'єри у сфері послуг.
Тема 2.1.9. Міжнародні товарні угоди у системі регулювання світової
торгівлі.
Основні цілі та особливості формування міжнародних товарних асоціацій.
Структура механізму функціонування товарних угод. Експортна та імпортна квоти.
Мінімальний розмір закупівель. Мінімальний розмір закупівельних цін. Ліміти відхилення
від експортних квот. Буферний запас. Умови картельного регулювання цін на міжнародних
ринках.
Міжнародні товарні угоди з окремих товарів. Міжнародні дослідницькі групи.
Міжурядові організації країн-виробників та споживачів сировини. Міжнародні
асоціації виробників та експортерів сировинних товарів. ОПЕК. Основні елементи
схеми СТАБЕКС (Ломейська конвенція). Схема СІСМІН. Інтегрована програма
ЮНКТАД для сировинних товарів.
Тема 2.1.10. Валютно-фінансове регулювання міжнародних економічних
відносин.
Сутність та структура валютно-фінансової політики. Основні рівні валютнофінансового регулювання МЕВ. Суб'єкти регулювання. Форми та цілі регулювання
валютного курсу. Ступені конвертованості національних валют. Режими валютних курсів.
Девальвація та ревальвація: наслідки для національної економіки. Валютні курси і відносні
ціни.
Міжнародні розрахунки. Інкасова форма розрахунків. Акредитивна форма.
Розрахунки у формі авансу. Відкритий рахунок. Інші форми розрахунків.
Рівноважний валютний курс. Закон єдиної ціни. Паритет купівельної спроможності
(ПКС). Довгострокова модель валютного курсу, заснована на ПКС. Ефект Фішера.
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Номінальні і реальні валютні курси. Регулювання торговельних потоків і баланс
поточних операцій: J-крива, ефект "берегового плацдарму". Регульоване плавання
валютних курсів і стерилізована інтервенція. Двократна модель макроекономічної
взаємозалежності при плаваючому валютному курсі.
Основні засоби регулювання платіжного балансу. Прямий та опосередкований
вплив держави на платіжний баланс. Правило Вальраса.
Грошово-кредитне регулювання МЕВ. Дисконтна політика. Операції на відкритому
ринку цінних паперів. Регулювання норм обов'язкових резервів. Надання державних
кредитів. Державне страхування у зовнішньоекономічній діяльності. Оподаткування у
зовнішній торгівлі. Імпортні депозити. Механізми функціонування міжнародних валютних
та кредитних ринків. Міжнародні валютні системи. СДР, ЕКЮ, ЄВРО. Європейський
валютний союз. Регулюючі функції міжнародних валютно-фінансових та кредитних
організацій: МВФ; МБРР; МАР; МФК; ЄБРР, інші регіональні банки. Клірингові союзи.
Тема 2.1.11. Обмежувальна ділова практика в МЕВ.
Поняття «Обмежувальна ділова практика» (ОДП) у світовому господарстві.
Особливості ОДП: діяльність або поведінка підприємств; наявність домінуючого
становища на ринках, зловживання ним; обмеження доступу до міжнародних ринків
інших конкурентів; негативний вплив на міжнародну торгівлю; різні форми угод.
Основні види ОДП. Угоди, які встановлюють ціни. Участь у тендерах на основі
таємної змови. Розподіл ринків або покупців в інших країнах. Визначення квот на продаж
та виробництво. Колективні дії в підтримку домовленості. Відмова від поставок
потенційним імпортерам. Демпінг. Злиття, поглинання або створення спільних
підприємств як форми контролю за ринком. Встановлення цін для перепродажу
експортних товарів. Обмеження імпорту товарів з ідентичним товарним знаком.
Встановлення залежності поставок конкретних товарів від інших зобов’язань. Інші форми
ОДП.
Форми протидії ОДП на національному та міжнародному рівнях. Механізми
сприяння розвитку міжнародної конкуренції у національних системах регулювання.
Механізми сприяння розвитку міжнародної конкуренції у двосторонніх та
багатосторонніх системах регулювання міжнародних економічних відносин. Роль
конференцій ООН з ОДП. ЮНКТАД та протидія ОДП. СОТ та проекти угод з правил
конкуренції.
2.2.
Модуль №2 «Регулювання світогосподарських зв’язків міжнародних
відносин».
Тема 2.2.1. Механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємства,
корпорації.
Зовнішньоекономічна політика фірми. Теоретичні та організаційні принципи
діяльності транснаціональної фірми. Діяльність ТНК та національна економіка.
Механізм
спільного
підприємництва.
Економічна
основа спільного
підприємництва. Механізм створення і діяльності спільних підприємств. Вільні
економічні зони.
Зовнішньоекономічна діяльність господарсько-підприємницьких організацій.
Основні особливості ЗЕД на базовому підприємницькому рівні. ТНК та інші господарські
об’єднання в зовнішньоекономічній діяльності. Міжнародний маркетинг у
зовнішньоекономічній діяльності господарсько-підприємницьких організацій.
Тема 2.2.2. Регулювання міжнародної торгівлі послугами.
Зміст та структура регулювання міжнародної торгівлі послугами. Основні
інструменти регулювання. Регулювання доступу на ринок. Обмеження у використанні
національного режиму. Обмеження у торгівлі послугами. Кількісні квоти на імпорт
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іноземних послуг. Обмеження на створення філій іноземних компаній, переміщення
виробників та споживачів послуг. Виключення з національного режиму. Особливості
регулювання міжнародної торгівлі окремими видами послуг. Регулювання міжнародних
транспортних перевезень, послуг зв'язку, будівництва, страхування, фінансових послуг та
інше.
Роль міжнародних організацій у створенні умов функціонування світових ринків
послуг. Діяльність ЮНКТАД, ОЕСР по лібералізації ринку послуг. ГАТТ/СОТ та
торгівля послугами. Генеральна угода по торгівлі послугами (ГАТС): основні принципи та
положення (1994). Генеральна угода з фінансових послуг (1997). Регулювання міжнародної
елетронної комерції.
Тема 2.2.3. Механізм регулювання міжнародного руху капіталу.
Зміст та структура регулювання міжнародного руху капіталу. Основні суб'єкти
регулювання. Ендогенні та екзогенні механізми регулювання. Умова ринкової рівноваги
на зовнішніх ринках капіталів. Вирівнювання граничних продуктів капіталу на світових
ринках. Економічні ефекти прямих інвестицій.
Характер державного регулювання руху капіталу. Основні сектори регулювання.
Види бар'єрів входу на ринок капіталів. Режими зарубіжного інвестування. Форми та
методи впливу ТНК на механізм міжнародного переміщення капіталу. Основні тенденції
розвитку механізму регулювання інтернаціонального руху капіталу на сучасному етапі.
Національні системи стимулювання та заохочення іноземних інвесторів.
Лібералізація притоку іноземних інвестицій. Стан економічного та інвестиційного клімату в
країнах як фактор впливу на прилив іноземного капіталу. Системи оцінки привабливості
національних економік для іноземних інвесторів.
Двосторонні та регіональні аспекти регулювання руху капіталів. Основні моделі
«входу та заснування». Угоди про взаємний захист та заохочення іноземних інвестицій.
Угоди про запобігання подвійного оподаткування. Принципи вільного руху капіталів у
Європейському Союзі. Хартія та Угода про співробітництво в галузі енергетики (1991,
1994). Спільна угода про інвестиції (АСЕАН, 1987). Арабський інвестиційний договір
(1981).
Глобалізація регулювання руху капіталу. Діяльність ЕКОСОР, ЮНКТАД та
Центру ООН з ТНК у сфері сприяння міжнародному руху капіталів. Світовий банк та
регулювання міжнародного руху капіталів. "Директиви відносно політики іноземного
прямого інвестування" (1991). Переговори з Багатосторонньої угоди з інвестицій (ОЕСР).
Основні напрями та сценарії розвитку глобального переговорного процесу з регулювання
зарубіжних інвестицій.
Тема 2.2.4. Основні напрями регулювання міжнародної міграції робочої сили.
Механізм ринкового регулювання міжнародного руху робочої сили. Економічні
ефекти міграції. Фактори модифікації ринкового механізму міжнародної міграції робочої
сили.
Державне регулювання міжнародної міграції. Вплив на попит та пропозицію
робочої сили. Регулювання соціальної сфери та доходів мігрантів. Обмеження у сфері
міжнародної мобільності. Обмеження особистого характеру. Квотування. Часові обмеження.
Географічні пріоритети. Заборонення. Стимулювання рееміграції. Програми економічної
допомоги країнам масової еміграції. Механізми контролю міграції: регулювання імміграції,
стимулювання рееміграції.
Дво- та багатосторонні угоди про міграцію робочої сили. Внутрішні та зовнішні
аспекти регулювання міграції у Європейському Союзі. Шенгенська угода. Конвенції
Міжнародної організації праці з проблем міграції робочої сили.
Тема 2.2.5. Регулювання прав інтелектуальної власності у світовому
господарстві.
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Економічний зміст та види прав інтелектуальної власності. Особливості
інтелектуальної власності: виключні права та об’єкт. Авторські та суміжні права. Права
промислової власності.
Основні механізми захисту прав інтелектуальної власності. Механізми Паризької
конвенції з охорони промислової власності (1883 p.), Бернської конвенції з захисту
літератури та художніх творів (1886 p.), Женевської конвенції про охорону інтересів
виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971 p.), Угоди з
інтелектуальної власності щодо інтелектуальних мікросхем (1989 p.), Міжнародної
конвенції із захисту виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовлення
(1961 p.), Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 p.), Договору Всесвітньої
організації інтелектуальної власності (1996 p.).
Угода СОТ з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності - ТРІПС
(1994 p.). Основні особливості, структура та зміст.
Тема 2.2.6. Основи регулювання міжнародних інтеграційних процесів.
Сфери регулювання економічних відносив на різних етапах міжнародної
інтеграції. Характеристика регулювання в умовах угод про економічне та торговельне
співробітництво, преференційних угод, зон вільної торгівлі, митних союзів, спільних
ринків, єдиних внутрішніх ринків, економічних союзів, валютних союзів, повної інтеграції.
Співвідношення незалежної, скоординованої, спільної та єдиної зовнішньоекономічної
політики.
Регулювання економічної діяльності у межах Європейського Союзу. Основні
етапи інтеграції. Митне регулювання. Валютна інтеграція. Передумови та напрями
формування валютного союзу. Єдина сільськогосподарська політика. Політика у сфері
охорони довкілля, досліджень та технологічного розвитку, енергетики, транспорту.
Основи єдиної структурної, соціальної та регіональної політики ЄС. Економічні аспекти
угоди про Європейський Союз {1992 p.). Формування економічного союзу. Угода з
реформування ЄС 2007 р.
Особливості регулювання міжнародних економічних відносин в умовах інших
регіональних економічних об'єднань: ЄАВТ; НАФТА; АСЕАН; МЕРКОСУР; КАРИКОМ;
СНД. Органи управління. Сфери та характер регулювання. Роль та перспективи розвитку.
Глобалізація процесу регулювання МЕВ. Сфери та тенденції становлення
глобального механізму регулювання МЕВ. Держави, регіональні економічні об'єднання та
ТНК у структурі глобального регулювання. Роль економічних структур ООН. Місце
ГАТТ/СОТ у глобальному регулюванні. МВФ, група Світового банку та глобальний
розвиток світогосподарських зв'язків.
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