


1. Опис навчальної дисципліни



Найменування показників 
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Напрям підготовки
6.020302 Історія

6.030205 Країнознавство
6.030401 Правознавство

6.040302 Інформатика*
6.040201 Математика*

Вибіркова дисципліна

Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

«бакалавр»

Рік підготовки
3-йЗмістових модулів – 2

Семестр
5-й

Загальна кількість годин – 72
Лекції
16 год.

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Семінарські
12 год.

Модульний контроль
4 год.

Самостійна робота
 40 год.

Вид контролю
 Залік



2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Комерційна дипломатія» є формування системи
теоретико-прикладних  знань  про  сучасну  роль,  функціональне  наповнення  та
інструментарій  комерційної  дипломатії  у  високо  конкурентному
середовищі. Надання  майбутнім  фахівцям  знань  та  вмінь,  пов’язаних  з
особливостями  формування  міжнародних  відносин,  методами  і  формами
регулювання  міжнародних  відносин,  що виникають  між суб’єктами міжнародних
торговельно-економічних відносин з приводу формування та реалізації політик країн
та системи заходів комерційної дипломатії. 

Завдання: 
-  засвоєння понятійного  апарату,  основних  положень та принципів

комерційної дипломатії; 
-  ознайомлення  з  принципами  функціонування,  механізмами  та  правилами

регулювання ГАТТ/СОТ та інших міжнародних організацій; 
- вивчення їх впливу на міжнародну торгівлю та інвестиції;
-  формування навичок самостійної роботи з науковою літературою та

першоджерелами,  застосування знань про  комерційну  дипломатію у професійній
діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
- теоретичні основи комерційної дипломатії; 
- сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі;
-  специфіку  формування  торговельної  політики  держав  в  умовах

функціонування глобальної торговельної системи СОТ; 
-  специфіку  і  предмет  дії  найважливіших  міжнародних  економічних

організацій, в рамках яких здійснюється багатостороння економічна дипломатія;
- методи комерційної дипломатії; 
- основні тенденції комерційної дипломатії України та провідних країн світу.
вміти: 
- використовувати отримані знання у професійній діяльності;
- виробляти нові ідеї, нове розуміння явищ і процесів, нові способи діяльності;
- моделювати, прогнозувати і регулювати політичні процеси.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до комерційної дипломатії. Світова організація
торгівлі і комерційна дипломатія. 

Тема 1. Вступ до комерційної дипломатії. 
Поняття  міжнародної  торгівлі,  торговельної  політики  та  комерційна

дипломатія.  Завдання  і  функції  комерційної  дипломатії.  Державна  політика  та
міжнародна  система  торгівлі.  Походження  сучасної  комерційної  дипломатії.
Еволюція торговельних відносин у країнах з перехідною економікою.

Тема 2. Механізм функціонування СОТ.



Еволюція  системи  багатостороннього  регулювання  міжнародної  торгівлі.
Порівняння ГАТТ і СОТ. Основні функції СОТ. Структура багатосторонніх договорів
у рамках СОТ. Організаційна структура СОТ. Прийняття рішень у СОТ. Членство у
СОТ. Угоди  з  обмеженою кількістю учасників.  Інституційний розвиток:  політика
підтримки та зміцнення СОТ. Діяльність на сучасному етапі та плани на майбутнє.
Міфи та реальність СОТ. Система договорів СОТ. Угоди ГАТС, ТРІПС.

Тема 3. Принципи багатосторонньої торговельної системи.
Поняття  принципів  недискримінації.  Режим  найбільшого  сприяння.

Національний режим.  Принципи щодо застосування  митних тарифів  і  кількісних
обмежень. Нетарифні бар’єри та принцип прозорості. Принципи недискримінації та
ринкова ефективність. Принципи взаємності та доступу до ринку.

Змістовий  модуль  2. Міжнародні  торговельні  переговори у  комерційній
дипломатії.  Комерційна  дипломатія  як  складова  механізму  управління
зовнішньоекономічною діяльністю.

Тема 4. Міжнародні торговельні переговори: процедури і стратегії.
Наука  та  мистецтво  проведення  міжнародних  переговорів.  Процедура

прийняття  рішення  в  переговорному  процесі.  Системний  аналіз  перед  початком
переговорів.  Проблема  поступок  у  міжнародних  торговельних  переговорах.
Стратегія і тактика ефективних переговорів. Багатосторонні торговельні переговори.
Особливості переговорного процесу щодо вступу України у СОТ.

Торговельна політика і громадські консультації. Огляд процесу консультацій.
Еволюція  системи  громадських  консультацій  після  заснування  СОТ.  Учасники
процесу консультацій.  Процедура проведення консультацій.  Розвиток громадських
консультацій в Україні.

Тема  5.  Комерційна  дипломатія  як  складова  механізму  управління
зовнішньоекономічною діяльністю.

Механізм  управління  зовнішньоекономічною  діяльністю.  Діяльність
державних  органів  управління  та  недержавних  організацій  в  сфері  комерційної
дипломатії.  Комерційні  функції  органів  дипломатичної  служби.  Торговельно-
економічні  місії.  Комерційний  дипломат  як  професія.  Тенденції  комерційної
дипломатії.  Координація  комерційної  дипломатії  в  Україні.  Сегмент  комерційної
дипломатії у функціональних обов’язках МЗС України та Міністерства економічного
розвитку і  торгівлі України. Форми та методи роботи Посольств і  їх економічних
підрозділів  у  сфері  торговельно-економічного  та  інвестиційного  співробітництва.
Комерційна дипломатія країн світу.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

У
сь
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о

у тому числі

л. п. м.к.
Семе
стр.

контр
оль

с.р.

Модуль 1



Змістовий модуль 1. Вступ до комерційної дипломатії. Світова організація торгівлі і
комерційна дипломатія
Тема 1. Вступ до комерційної дипломатії 2 2
Тема 2. Механізм функціонування СОТ 4 2
Тема 3. Принципи багатосторонньої торговельної системи 2 2 2

Разом за змістовим модулем 1 8 6 2
Змістовий  модуль  2.  Міжнародні  торговельні  переговори  у  комерційній  дипломатії.
Комерційна  дипломатія  як  складова  механізму  управління  зовнішньоекономічною
діяльністю

Тема 4. Міжнародні торговельні переговори: процедури і 
стратегії

4 2

Тема 5. Комерційна дипломатія як складова механізму 
управління зовнішньоекономічною діяльністю

4 4 2

Разом за змістовим модулем 2 8 6 2
Усього годин 72 16 12 4 40

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми
Кількість

Годин
Змістовий модуль 1. 

Вступ до комерційної дипломатії. Світова організація торгівлі і комерційна дипломатія
1 Вступ до комерційної дипломатії 2
2 Механізм функціонування СОТ 4
3 Принципи багатосторонньої торговельної системи 2

Змістовий модуль 2. 
Міжнародні торговельні переговори у комерційній дипломатії. Комерційна дипломатія як

складова механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю
4 Міжнародні торговельні переговори: процедури і стратегії 2
5 Комерційна дипломатія як складова механізму управління зовнішньоекономічною

діяльністю
4

Разом 12

6. Зміст лекційних та семінарських занять за модулями
6.1. Змістовий модуль 1. Вступ до комерційної дипломатії. Світова організація

торгівлі і комерційна дипломатія

Лекція 1: Вступ до комерційної дипломатії
1.  Поняття  міжнародної  торгівлі,  торговельної  політики  та  комерційної

дипломатії. 
2. Завдання і функції комерційної дипломатії. 
3. Державна політика та міжнародна система торгівлі. 
4.  Походження  сучасної  комерційної  дипломатії.  Еволюція  торговельних

відносин у країнах з перехідною економікою.

Лекція 2: Механізм функціонування СОТ
1. Еволюція системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі. 
2. Порівняння ГАТТ і СОТ. Основні функції СОТ. 
3. Структура багатосторонніх договорів у рамках СОТ. 



4. Організаційна структура СОТ. 
5. Прийняття рішень у СОТ. Членство у СОТ. 

Лекція 3: Механізм функціонування СОТ
1. Угоди з обмеженою кількістю учасників. 
2. Інституційний розвиток: політика підтримки та зміцнення СОТ. 
3. Діяльність на сучасному етапі та плани на майбутнє. 
4. Міфи та реальність СОТ. 
5. Участь України в СОТ: проблеми та досягнення.

Лекція 4: Принципи багатосторонньої торговельної системи
1. Поняття принципів недискримінації. 
2. Режим найбільшого сприяння. Національний режим. 
3. Застосування митних тарифів і кількісних обмежень. 
4. Нетарифні бар’єри та принцип прозорості. 
5. Принципи недискримінації та ринкова ефективність. 
6. Принципи взаємності та доступу до ринку.

Семінарське заняття 1: 
Історія торгової політики та комерційної дипломатії

1.  Суть  поняття  торгової  політики,  комерційної  дипломатії.  Її  завдання  і
функції.

2. Комерційна дипломатія і захист торгових інтересів держави у Середньовіччі
та в Новий час. 

3. Дипломатія і створення великими європейськими державами колоніальних
імперій. 

4. Колоніальні війни і торгові інтереси європейських держав. Поділ Африки в
XIX столітті.

5. «Золотий стандарт» і столітній мир (1815-1914 рр.).

Семінарське заняття 2: 
Механізм функціонування Світової організації торгівлі

1. Історія створення Світової організації торгівлі. Функції СОТ.
2. Організаційна структура СОТ. Особливості прийняття рішень у СОТ.
3. Членство у СОТ (процедура приєднання до СОТ).
4. Переваги та ризики системи СОТ.
5. Сучасні тенденції і перспективи розвитку СОТ.

Семінарське заняття № 3: 
Основні угоди системи Світової організації торгівлі

1. Світова торгівля товарами: стан та тенденції.
2. Регулювання міжнародної торгівлі товарами. 
3.  Особливості  міжнародної  торгівлі  послугами.  Генеральна  угода  про

торгівлю послугами (ГАТС).



4.  Поняття  про  права  інтелектуальної  власності.  Інструменти  захисту  прав
інтелектуальної власності.

5. Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі СОТ. Угода
ТРІПС.
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6.2. Змістовий модуль 2: Міжнародні торговельні переговори у
комерційній дипломатії. Комерційна дипломатія як складова механізму

управління зовнішньоекономічною діяльністю

Лекція 5: Міжнародні торговельні переговори: процедури і стратегії
1. Наука та мистецтво проведення міжнародних переговорів. 
2. Системний аналіз перед початком переговорів. 
3. Проблема поступок у міжнародних торговельних переговорах. 
4. Стратегія і тактика ефективних переговорів. 
5. Особливості переговорного процесу щодо вступу України у СОТ. 

Лекція 6: Громадські консультації в комерційній дипломатії
1. Торговельна політика і громадські консультації. 
2. Огляд процесу консультацій. Еволюція системи громадських консультацій

після заснування СОТ. 
3. Учасники процесу консультацій. Процедура проведення консультацій. 
4. Розвиток громадських консультацій в Україні.

http://mfa.gov.by/upload/wto_web.pdf
http://panov.in/vto_posobie.html


Лекція 7: Комерційна дипломатія як складова механізму управління
зовнішньоекономічною діяльністю

1. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
2.  Діяльність  державних  органів  управління  та  недержавних  організацій  в

сфері комерційної дипломатії. 
3. Комерційні функції органів дипломатичної служби. 
4. Торговельно-економічні місії. 
5. Комерційний дипломат як професія. 

Лекція 8: Комерційна дипломатія як складова механізму управління
зовнішньоекономічною діяльністю

1. Координація комерційної дипломатії в Україні. 
2. Сегмент комерційної дипломатії у функціональних обов’язках МЗС України

та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
3.  Форми та методи роботи Посольств і  їх економічних підрозділів у сфері

торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. 
4. Організаційне забезпечення інформаційно-презентаційних заходів в країнах

перебування.

Семінар 4: Міжнародні торговельні переговори: процедури і стратегії
1.  Міжнародні торговельні переговори як інструмент комерційної дипломатії,

їх зміст та класифікація.
2. Процедура прийняття рішення в переговорному процесі. 
3. Багатосторонні торговельні переговори: особливості проведення.
4. Переговори щодо вступу до СОТ: досвід України.
5. Скласти план проведення двосторонніх переговорів щодо купівлі-продажу

обраного товару.

Семінар 5: Комерційна дипломатія як складова механізму управління
зовнішньоекономічною діяльністю

1. Координація комерційної дипломатії.
2.  Комерційна  дипломатія  у  функціональних  обов’язках  МЗС  України  та

галузевих міністерствах.
3. Дипломатичні представництва їх завдання і функції.
4. Тенденції комерційної дипломатії.

Семінар 6: Комерційна дипломатія країн світу
1. Проблеми комерційної дипломатії України.
2. Розвиток комерційної дипломатії США.
3. Специфіка комерційної дипломатії Китаю.
4. Комерційна дипломатія провідних країн ЄС.

Список літератури
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7. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом
8. Теми практичних занять - не передбачено навчальним планом

9. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин Бали

Змістовий модуль 1. Вступ до комерційної дипломатії. Світова
організація торгівлі і комерційна дипломатія

5

1 Вступ до комерційної дипломатії 5
52 Механізм функціонування СОТ 10

3 Принципи багатосторонньої торговельної системи 5
Змістовий модуль 2. 

Міжнародні торговельні переговори у комерційній дипломатії. Комерційна
дипломатія як складова механізму управління зовнішньоекономічною

діяльністю

5

3 Міжнародні торговельні переговори: процедури і стратегії 10
54 Комерційна дипломатія як складова механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю
10

Разом 40 10

10. Індивідуальні завдання - не передбачено навчальним планом

11. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 72 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., модульний контроль – 4 год.,
самостійна робота – 40 год., 

Модулі
(назви, бали)

1. Вступ до комерційної дипломатії. Світова
організація торгівлі і комерційна дипломатія (67  балів)

2. Міжнародні торговельні переговори у
комерційній дипломатії. Комерційна
дипломатія як складова механізму
управління зовнішньоекономічною

діяльністю (67 балів)
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Самостійна
робота

Самостійна робота
 (5 балів)

Самостійна робота
 (5 балів)

Поточний
контроль

(вид, бали)

Модульна контрольна
Робота1

(25 балів)

Модульна контрольна
Робота2

(25 балів)

Підсумковий
контроль

(вид, бали)
Підсумковий контроль - 100 балів

12. Методи навчання
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

1) За джерелом інформації: 
- Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна)  із  застосуванням  комп’ютерних

інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,  розповідь,
бесіда. 

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
- Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальних  матеріалів:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною діяльністю:  під  керівництвом викладача;

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних
проектів.
ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-

пізнавальної  діяльності: навчальні  дискусії;  створення  ситуації  пізнавальної
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

13. Методи контролю
Навчальні  досягнення  студентів  з  дисципліни  оцінюються  за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,
обов’язковості  модульного контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня
знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.



Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента
на  практичних  заняттях,  за  виконання  індивідуальних  завдань,  за  модульну
контрольну  роботу.  Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в
електронному  вигляді  або  з  використанням  роздрукованих  завдань.  Модульний
контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення  вивчення  навчального
матеріалу змістового модуля.

У процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  застосовуються  такі
методи:

- Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне  опитування,
співбесіда, залік. 

- Методи письмового контролю: модульна письмова контрольна робота, реферат. 
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п.
10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну)
та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ з/п Вид діяльності студента
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ид1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3

3 Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

4 Робота на семінарських заняттях 10 3 30 3 30

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25
Макс. кількість балів за видами поточного

контролю   (МВ)
- - 67 - 67

Разом 134

Коефіцієнт 0,746

Підсумковий бал 100



Шкала оцінювання

Рейтин-
гова

оцінка

Оцінка за
стобальною шкалою

Значення оцінки

А
90-100
балів

Відмінно  -  відмінний  рівень  знань  (умінь)  в  межах
обов’язкового  матеріалу  з,  можливими,  незначними
недоліками

В
82-89
балів

Дуже добре  - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах  обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих  (грубих)
помилок

С
75-81
балів

Добре  -  в цілому  добрий  рівень  знань  (умінь)  з
незначною кількістю помилок

D
69-74
балів

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності

Е 60-68
балів

Достатньо  -  мінімально  можливий  допустимий  рівень
знань (умінь)

FХ 35-59
балів

Незадовільно  з  можливістю  повторного  складання  -
незадовільний  рівень  знань,  з  можливістю  повторного
перескладання  за  умови  належного  самостійного
доопрацювання

F 1-34
балів

Незадовільно  з  обов’язковим  повторним  вивченням
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

14. Методичне забезпечення

Викладання  навчальної  дисципліни  забезпечується  сучасними  технічними
засобами  навчання,  які  побудовані  на  новітніх  інформаційно-комунікаційних
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний
комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні
рекомендації  щодо  вивчення  дисципліни,  ілюстративні  комп’ютерні  дидактичні
матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:

- робоча навчальна програма;
- опорні конспекти лекцій;
- тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних

досягнень студентів; 
- презентації; 
- нормативні  джерела,  підручники,  навчальні  посібники,  наукова  література

(монографії, наукові статі, збірники наукових праць); 
- інформаційні  ресурси  (інтернет-сайти  наукових  установ,  он-лайн  версії  наукових

журналів).

15. Рекомендована література

Базова



1. Бураковський І., Мовчан В., Бетлій О., Куценко К., Кравчук В., Сисенко Н.
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економічних досліджень та політичних консультацій. – К., 2008. – 130 c. 

2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ:
Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 660 с. 

3. Довгань В. М. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ. –
К. : КНТ, 2009. – 448c. 

4.  Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок  /
Пер. с фр. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 296
с.

5. Краткий внешнеэкономический словарь. – М. : Международные отношения,
1984. 

6. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. Друге
видання доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – 704 с.

7.  Румянцев А. П. Українська  дипломатія. Українська  дипломатична
енциклопедія. Т. 1. – К.: Знання України, 2004.

8.  Фліссак К. А. Економічна дипломатія.  Навч. посіб.  – Тернопіль :  «Новий
колір», 2013. – 440 с.

9. Щетинин В. Д. Экономическая дипломатия. Учеб. Пособ. – М. : Междунар.
отношения, 2001. – 280с.  

Допоміжна
1.  Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:

регулирование  мирохозяйственных  связей  и  предпринимательской  деятельности:
учебное пособие. - М., 2000.

2.  Гончаров,  Ю.  В.  Світ.  Європа.  Україна:  трансформація  економіки  та
інтегарція: монографія / Ю.В. Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. - К. : Знання
України, 2007. - 504 с. 

3.  Горбачук  О.  І.  Економічна  дипломатія  як  складова  національної  та
міжнародної  економічної  безпеки  в  сучасній  світовій  економічній  думці  //  Вчені
записки Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 34. – С. 179 – 187.

4.  Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность.  Организация и техника
внешнеторговых  операций.  Учебно-практическое  пособие.  –  М.:  ЗАО «Бизнес  -
школа», «Интел-Синтез», 2000. – 544 с.

5.  Економічний глобалізм: розвиток та зростання. Монографія / Рокоча В.В.,
Кудирко Л.П. та ін. – К.: Таксон, 2005. 

6.  Єрмошенко  М.М.  Комерційна  діяльність  посередницьких  організацій:
навчальний посібник. – К.: НАУ, 2003 – 345 с.

7.  Заблоцька  Р.О.  Система  інституційного  регулювання  світової  торгівлі
послугами: монографія / Р. О. Заблоцька. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 368 с 

8.  Зовнішньоторговельні  аспекти  конкурентної  політики  України  в  умовах
СОТ: монографія/ за заг. ред А.Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2008.- 309 с. 

9. Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля: навчальний посібник / Н.В. Крилова. -
К. : Знання, 2008. – 365 с.



10. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності:
Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2005- 204 с. 

11. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія
(у 2 томах). –К.: КНЕУ, 2006. 

12.  Міжнародні  інтеграційні  процеси  сучасності:  /  А.С.Філіпенко (кер.  авт.
кол.), В.С.Будкін та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

13.  Мировая  экономика  и  международный  бизнес:  Учебник  Под  ред.
Полякова .В.В, Щенина Р.К. – М.: КНОРУС, 2005. – 656с.

14.  Осика  С.Г.  Світова  організація  торгівлі:  Підручник  /  С.Г.  Осика,  В.Г.
Пятницький. – 2004.

15. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / С.В. Мочерний,
Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К.: Ніка Центр, 2006 – 385 с.

Інформаційні ресурси
1. www.europe.eu.int – офіційний сайт Європейського союзу.
2. www.imf.org – офіційний сайт Міжнародного валютного фонду.
3. www.worldbank.org  – офіційний сайт Світового банку.
4. www.wto.org – офіційний сайт Світової організації торгівлі.

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.europe.eu.int/

	Механізм функціонування СОТ
	Принципи багатосторонньої торговельної системи
	4. Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України // http://lubbook.org/book_597.html.
	Механізм функціонування СОТ
	Принципи багатосторонньої торговельної системи
	3
	4


