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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою навчальної дисципліни є вивчення історії створення Світової організації торгівлі, її структури, завдань та функцій; інституційних засад та принципів діяльності провідної міжнародної організації; правової бази регулювання торгівлі; особливостей переговорного процесу України щодо вступу до Світової організації торгівлі,
наслідки членства України в організації для економіки країни та регіонів, а також набуття навичок практичного використання отриманих
теоретичних знань.
Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з основ міжнародного торговельного права, запроваджених СОТ, організації, функціонування та принципів регулювання
певних галузей з питань членства у Світовій організації торгівлі; визначення місця і ролі України в СОТ.
Знання, набуті при вивченні курсу, розширюють базу теоретичних економічних знань у студентів для формування навичок і вмінь
дослідження практичних питань діяльності Світової організації торгівлі, створюють необхідну основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, дозволяють майбутнім спеціалістам застосовувати їх у науковій та практичній діяльності при вирішенні фахових завдань.
Вимоги до знань та вмінь студентів
Знати: особливості історії створення ГАТТ і СОТ, яким чином
відбувається ухвалення рішень в організації, правову базу регулювання торгівлі СОТ, загальні зобов’язання країн-членів СОТ у межах
ГАТС, в тому числі і специфічні (секторальні) зобов’язання, специфіку торгівлі послугами, процес розв’язання суперечок у СОТ.
Вміти: дати загальну характеристику основних принципів регулювання міжнародної торгівлі; визначати, які існують антидемпінгові заходи, компенсаційні заходи та проаналізувати правове регулювання застосування субсидій, як відбувається регулювання кількісних обмежень – квот, прораховувати економічні наслідки застосування квот для економіки, визначити переваги членства України в СОТ
та можливі шляхи їх збільшення.
Навчальна дисципліна “Світова організація торгівлі” посідає важливе місце серед дисциплін, що викладаються студентам у вищих
навчальних закладах, які готують спеціалістів з управління трудовими ресурсами, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
3

країнознавства, міжнародних економічних відносин. Вона тісно
пов’язана із вивченням таких курсів, як: “Міжнародні економічні
відносини”, “Міжнародна економіка”, “Економіка зарубіжних країн”,
“Міжнародна торгівля”, “Зовнішньоекономічна політика”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” тощо.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ”
№
пор.

1
2
3

4
5
6

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Світова організація торгівлі як основна міжнародна організація у регулюванні міжнародної торгівлі
Історія створення СОТ, її мета, завдання та функції. Правова база
регулювання торгівлі СОТ та членство в організації
Основні принципи регулювання міжнародної торгівлі. Засади регулювання кількісних обмежень – квот і тарифів
Правова основа антидемпінгу, субсидії та компенсаційні заходи.
Система та процес розв’язання суперечок у СОТ
Змістовий модуль ІІ. Міжнародна торгівля послугами, регулювання інших секторних галузей і СОТ
Роль сфери послуг у світовій економіці. Загальні та специфічні
(секторальні) зобов’язання країн-членів СОТ у межах ГАТС
СОТ та регулювання секторних галузей торговельних питань. Інтелектуальна власність та Угода ТRІPS
Україна та Світова організація торгівлі. Особливості переговорного
процесу щодо вступу та наслідки членства в СОТ для економіки України

Разом годин: 54
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16. Мальський О. М., Ягольник А. М. Міжнародне торговельне право:
Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.
17. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред.
Е. Ф. Жукова. — М., 1999.
18. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; За ред. А. П. Румянцева. — К.: ЗнанняПресс, 2003.
19. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака,
В. В. Ковалевського. — К.: ЦУЛ, 2003.
20. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. комплекс /Уклад.: І. Й. Гладій. — Т.: Економічна думка, 2003. — 110 с.
21. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учеб. пособие / М. В. Елова и др.; Под ред. А. К. Шуркалина, Н. С. Цыпиной. — М., 2000.
22. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред.
В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. — М.: Флинта, МПСИ, 2000. —
480 с.
23. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.
24. Осика С. Г., П’ятницький В. Т. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання
світової торгівлі. — К., 1999.
25. Парубець О. В. Механізми реалізації інформаційних тенденцій у
системі міжнародної торговлі / О. В. Парубець // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2008. — № 1. — С. 46–49.
26. Пода Т. О. Врегулювання суперечок у СОТ: питання прозорості
процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius
Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2006. —
№ 3. — С. 18–23.
27. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин
и др.; Под ред. В. Е. Рыбалкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юнити-Дана, 2000.
28. Ус І. В. Інституційні бар’єри на шляху України до СОТ // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 9. — С. 146–150.
29. Шреплер Х. А. Международные экономические организации:
Справочник / Пер. с нем. С. А. Тюпаев, И. Н. Фомичев. — М.:
Межд. отношения, 1999.
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ЗМІСТ
дисципліни
“СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ”
Вступ
Мета і завдання, предмет вивчення курсу, його місце у вузівській
системі підготовки фахівців. Вивчення основних категорій і понять
курсу. Світова організація торгівлі (СОТ) як навчальний курс. Предмет СОТ. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.
Структура курсу. Загальна характеристика змісту розділів і основних тем дисципліни. Методологічні засади та джерела вивчення дисципліни. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни.
Теоретико-методологічна література. Підручники, монографії, довідкова література, періодичні видання. Особливості роботи із спеціальною
іноземною літературою. Основні методичні прийоми у викладанні курсу. Визначення вимог і система оцінки знань і старанності студентів.
Змістовий модуль І. Світова організація торгівлі як основна
міжнародна організація у регулюванні міжнародної
торгівлі
Тема 1. Історія створення СОТ, її мета, завдання та функції.
Правова база регулювання торгівлі СОТ та членство
в організації
Поняття, предмет, метод, суб’єкти, джерела та принципи міжнародного торговельного права. Основні категорії правовідносин, що
виникають при здійсненні міжнародної торгівлі. Багатосторонні та
двосторонні міжнародні договори як інструмент регулювання правовідносин у системі торгівлі. Принцип лібералізації в міжнародній
торгівлі. Принцип виняткового тарифного захисту та принцип заборони нетарифних бар’єрів. Принципи недискримінації та взаємності. Принцип легітимного захисту національних ринків. Історія
створення Світової організації торгівлі (СОТ). СОТ як правонаступниця Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Уругвайський
раунд переговорів. Марракеська угода. Мета та завдання СОТ. Сфера
діяльності та функції СОТ. Адміністрація та форум переговорів СОТ.
Орган урегулювання торговельних суперечок та огляду національної
торговельної політики країн-членів СОТ. Орган співпраці та розвитку. Структура та ухвалення рішень у СОТ. Правова база регулювання
торгівлі СОТ. Членство в СОТ. Процедура приєднання до СОТ.
Література [5; 6; 11; 13; 16; 18; 20]
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Тема 2. Основні принципи регулювання міжнародної торгівлі.
Засади регулювання кількісних обмежень – квот і
тарифів
Загальна характеристика основних принципів СОТ. Суб’єкти та
об’єкти дискримінації. Поняття “аналогічні товари”. Принцип національного режиму. Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання. Основні елементи принципу національного
режиму Режим найбільшого сприяння (РНС). Зобов’язання РНС у
ГАТТ. Типи переваг, які регулюються зобов’язанням РНС. Економічні наслідки РНС.
Регулювання кількісних обмежень – квот. Правова основа – положення ГАТТ щодо кількісних обмежень. Економічні наслідки обмеження імпорту (короткострокові, середньо- та довгострокові).
Регулювання тарифів. Поняття і функції тарифу. Тарифні ставки.
Економічні наслідки. Надання переваги тарифам порівнянно з кількісними обмеженнями. Ефект тарифу на виробників. Ефект тарифу
на споживачів.
Література [5; 6; 10; 16; 24; 31]
Тема 3. Правова основа антидемпінгу, субсидії та
компенсаційні заходи. Система та процес розв’язання
суперечок у СОТ
Антидемпінгові заходи. Загальна характеристика демпінгу. Правова основа антидемпінгу. Основні елементи демпінгу. Порівняння
ціни – встановлення демпінгу. Вплив демпінгу. Причинно-наслідковий зв’язок між демпінгом та шкодою. Заключний огляд угоди та
процесу. Процес запровадження антидемпінгового заходу. Економічні наслідки зловживання антидемпінговими заходами. Вплив ініціювання антидемпінгового розслідування на діяльність експортерів.
Субсидії та компенсаційні заходи. Їх визначення та загальна характеристика. Угода про субсидії. Основні категорії субсидій. Компенсаційні заходи. Економічні наслідки урядового субсидування.
Поняття “захисні заходи”. Правова основа захисних заходів. Визначення наявності або загрози серйозної шкоди. Термін дії захисних заходів. Застосування захисних заходів. Угода про текстиль та одяг. Угода про сільське господарство. Прогресивна лібералізація. Компенсація.
Економічні наслідки – вплив на національну та світову економіку.
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50. Які способи торгівлі послугами ви знаєте?
51. Правова основа регулювання – Генеральна угода торгівлі послугами (ГАТС).
52. Як визначені загальні зобов’язання країн-членів СОТ у рамках
ГАТС?
53. Як визначені специфічні (секторальні) зобов’язання країн-членів
СОТ у межах ГАТС?
54. Поясніть діяльність СОТ та регулювання інших секторів галузей.
55. Опишіть сільськогосподарську торгівлю: доступ до ринку, підтримку вітчизняного виробника, експортні субсидії.
56. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів та
Угода про технічні бар’єри у торгівлі: назвіть основні принципи
та сфери регулювання.
57. Як відбувається регулювання торгівлі текстилем та обсягом у
рамках СОТ? Інтеграція та поступове повернення до правил
ГАТТ.
58. Назвіть основні принципи та загальні правила Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОТ.
59. Які ви знаєте типи інтелектуальної власності, сфери, охоплені
Угодою TRIPS?
60. Опишіть передачу технологій та заходи перехідного періоду згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.
61. Які Угоди стосуються нетарифних бар’єрів? Їх основні принципи
і сфери регулювання.
62. Що таке багатосторонні угоди та особливості членства у них?
63. Проаналізуйте переваги членства у СОТ та шляхів їх збільшення.
64. Опишіть стан переговорного процесу з вступу України до СОТ.
65. Чи виділялася державна допомога виробникам в Україні для здійснення реформ в економіці відповідно до норм СОТ?
66. Які макроекономічні наслідки має членство України в СОТ?
67. Як вплинуло членство України в СОТ на сільське господарство?
68. Як вплинуло членство України в СОТ на перспективи малого бізнесу?
69. Чи вплинуло членство України в СОТ на конкурентоспроможність країни в системі світової торгівлі?
70. Які існують шляхи для покращення позицій України як члена
СОТ?
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18. Визначте типи переваг, що регулюються зобов’язанням
найбільшого сприяння.
19. Поясніть економічні наслідки РНС.
20. Дайте визначення поняттю кількісного обмеження (квоти).
21. Яка правова основа регулювання положення ст. ХІ ГАТТ щодо
кількісних обмежень?
22. Поясніть економічні наслідки кількісного обмеження (квоти).
23. Визначте поняття та функції тарифу.
24. Поясніть поняття тарифної ставки.
25. Яка правова основа регулювання та положення ГАТТ щодо тарифів?
26. Поясніть економічні наслідки тарифу.
27. Надання переваги тарифам порівняно з кількісними обмеженнями.
28. Що таке “антидемпінгові заходи”?
29. Правова основа регулювання антидемпінгових заходів.
30. Які основні елементи демпінгу?
31. Як здійснюється порівняння ціни та встановлення демпінгу?
32. Який вплив демпінгу?
33. Огляд антидемпінгової угоди та процесу.
34. Поясніть економічні наслідки антидемпінгу.
35. Окресліть поняття субсидії.
36. Правова основа регулювання субсидій.
37. Що таке субсидії? Категорії субсидії.
38. Що таке “компенсаційні заходи”?
39. Поясніть економічні наслідки субсидій.
40. Що таке “захисні заходи”? Правова основа регулювання.
41. Застосування захисних заходів. Яким чином відбувається процедура розслідування?
42. Захисні заходи та Угода про текстиль та одяг і Угода про сільське
господарство.
43. Які бувають економічні наслідки захисних заходів? Їх вплив на
національну та світову економіку.
44. Назвіть основні елементи і завдання Домовленості про правила і
процедури врегулювання суперечок.
45. Опишіть інституційну систему розв’язання спорів.
46. Який процес розв’язання суперечок у СОТ?
47. Які часові рамки розгляду справ у СОТ?
48. Опишіть роль сфери послуг у світовій економіці.
49. Специфіка торгівлі послугами.
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Розв’язання суперечок у Світовій організації торгівлі. Угоди, що
містять спеціальні правила врегулювання суперечок. Інституції та
типи позовів. Орган розв’язання суперечок. Постійний Апеляційний
орган. Процедура розв’язання суперечок у СОТ. Імплементація рішення.
Література [9–11; 16; 21; 26; 29]
Змістовий модуль ІІ. Міжнародна торгівля послугами,
регулювання інших секторних галузей і СОТ
Тема 4. Роль сфери послуг у світовій економіці. Загальні та
специфічні (секторальні) зобов’язання країн-членів
СОТ у межах ГАТС
Міжнародна торгівля послугами та СОТ. Специфіка торгівлі послугами. Приклади способів надання послуг. Правова основа — Генеральна угода з торгівлі послугами. Загальні зобов’язання країн-членів
СОТ у межах ГАТС. Режим найбільшого сприяння. Транспарентність
внутрішніх нормативних актів і процедур. Нормативні акти внутрішнього регулювання. Міжнародні платежі. Взаємне визнання кваліфікації постачальників послуг. Монополії та ексклюзивні постачальники послуг. Поступова лібералізація міжнародної торгівлі послугами.
Специфічні (секторальні) зобов’язання країн-членів СОТ у межах
ГАТС. Приклади горизонтальних і секторальних зобов’язань.
Література [6; 7; 13; 16; 24; 31]
Тема 5. СОТ та регулювання секторних галузей
і торговельних питань. Інтелектуальна власність
та Угода TRIPS
Секторний підхід до права СОТ. Угода з санітарних і фітосанітарних заходів (СПС). Угода про технічні бар’єри в торгівлі (ТВТ).
Технічні норми і стандарти. Угода з продуктів текстильної промисловості. Звільнення продуктів легкої промисловості від квот та запровадження їх у сферу регулювання Генеральної угоди.
Інтелектуальна власність. Угода про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності СОТ (TRIPS). Захист інтелектуальної
власності: загальні правила. Типи інтелектуальної власності, сфери,
охоплені угодою TRIPS. Авторські права. Торгові марки. Географічні
назви. Промисловий дизайн. Патенти. Дизайн розкладки інтеграль7

них схем. Секретна інформація і секретні торгівлі. Ліцензійні контракти, що стримують конкуренцію. Примус. Передача технологій.
Заходи перехідного періоду.
Нетарифні бар’єри. Ліцензування імпорту. Правила митної оцінки
товарів. Довідвантажувальна інспекція товару. Правила щодо походження. Інвестиційні заходи.
Багатосторонні угоди. Торгівля у цивільній авіації. Угоди з виробництва молочної продукції та яловичини. Урядові закупівлі.
Література [9–11; 16; 21; 26; 29]
Тема 6. Україна та Світова організація торгівлі. Особливості
переговорного процесу щодо вступу та наслідки
членства в СОТ для економіки України
Особливості та переваги членства в Світовій організації торгівлі.
Переваги відкритої економіки. Доступ на ринки. Передбачуваність
і траснпарентність. Інституційна реформа. Прозорий механізм
розв’язування суперечок. Вплив на прийняття рішень СОТ – участь
у формуванні правил функціонування світової торговельної системи.
Статус ринкової економіки. Реформа податкової і митної системи.
Концепція мобільності. Мобільність трудових ресурсів. Географічна мобільність. Професійна мобільність. Корпоративна мобільність. Мобільність капіталу. Інформаційна мобільність.
Особливості переговорного процесу щодо вступу України до СОТ
та реформування торговельного режиму України. Двосторонні переговори України з країнами-членами Робочої групи щодо доступу до
ринку товарів. Лібералізація доступу до ринку послуг України.
Макроекономічні наслідки вступу України до СОТ. Перспективи
розвитку малого бізнесу в контексті членства України в СОТ.
Література [1–5; 8; 12; 13; 16; 28]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Важливою складовою навчального процесу, активною формою роботи студентів є виконання контрольної роботи.
Метою контрольної роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення конкретної
дисципліни.
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Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні користуватися літературою, рекомендованою викладачем (наводити далі окремим списком).
На титульній сторінці контрольної роботи необхідно зазначити номер залікової книжки, дату виконання та поставити особистий підпис.
На наступній сторінці мають бути викладені завдання контрольної роботи у вигляді плану, наприкінці роботи – висновок та список
використаної літератури (до загального обсягу роботи не враховується, кількість посилань – не менше восьми).
Контрольна робота виконується у формі реферату загальними обсягом 15–20 сторінок друкованого тексту (формат А4, шрифт Times
New Roman або Arial) розмір шрифту 12–14, через 1,5 інтервалу) і
подається на рецензування не пізніше як за місяць до початку сесії.
У разі незадовільного виконання роботи — повертається студенту на
доопрацювання, після чого передається для повторної перевірки, лише
тоді студент допускається до екзамену чи заліку.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Коли та яким документом була заснована Світова організація
торгівлі?
2. Назвіть основні дані про Світову організацію торгівлі (розміщення
штаб квартири, кількість членів).
3. Назвіть основні сфери діяльності та функції СОТ.
4. Опишіть структуру СОТ.
5. Опишіть процес прийняття рішень у СОТ.
6. Опишіть у загальних рисах правову базу регулювання торгівлі.
7. Членство у СОТ. Як відбувається процедура вступу до організації?
8. Назвіть робочі мови СОТ.
9. Назвіть основний принцип регулювання міжнародної торгівлі.
10. Опишіть суб’єкти та об’єкти дискримінації.
11. Опишіть два основних принципи СОТ.
12. Поясніть поняття “аналогічні товари”.
13. Поясніть поняття “принцип національного режиму”.
14. Назвіть основні елементи принципу національного режиму.
15. Поясніть економічні наслідки принципу національного режиму.
16. Опишіть поняття “режиму найбільшого сприяння” (РНС).
17. Яка правова основа режиму найбільшого сприяння?
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