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МІЖНАРОДНА	РЕГУЛЯТОРНА	
ПОЛІТИКА.	СИЛАБУС	

1. МІЖНАРОДНА	РЕГУЛЯТОРНА	ПОЛІТИКА	ВИВЧАЄ:	
Роль глобальних інституціональних регуляторів у сфері зовнішньої торгівлі 
товарами та факторами виробництва 
Сучасні імперативи формування національної регуляторної політики в 
контексті реалізації національних  економічних інтересів. 
 
A. Короткий	опис	змісту	наукового	семінару		
 
 Програма наукового семінару спрямована на вивчення 
інституціонального середовища міжнародного трансферу товарів та 
факторів виробництва, глобальних інститутів регулювання міжнародної 
торгівлі товарами та послугами, національної регуляторної політики у сфері 
міжнародної торгівлі товарами, послугами та транскордонного інвестування, 
глобальної системи регулювання міжнародної трудової міграції. 

Пререквізити: «Філософський світогляд ХХІ століття», «Методологія 
наукових досліджень» 

Обсяг: 3 кредити, 14 семінарських занять (28 годин), 62 години самостійної 
роботи 

 
Мова викладання: українська  (статистичні бази даних ЮНКТАД, СОТ, ОЕСР, 
МВФ, Євростат, рейтинги країн за індексом глобальної 
конкурентоспроможності ВЕФ – англійською мовою чи іншими офіційними 
мовами ЄС) 

Курс (рік навчання), семестр: 2021/2022 н.р., IV семестр 
 
Методи навчання: колективне, публічне обговорення наукової інформації; 
модерація дискусії керівником наукового семінару; опонування доповідей 
здобувачів; презентації індивідуальних проектів здобувачів з використанням 
мультимедійних засобів. 

Форми поточного контролю:  індивідуальний проект (60 балів), опитування 
(усне, письмове)  – 40 балів.  

Форми підсумкового контролю: залік 
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Політика академічної доброчесності:  

Порядок про оцінювання результатів навчання 

Відпрацювання пропущених занять передбачає самостійну підготовку 
здобувачів вищої освіти за темою з використанням рекомендованих джерел, 
а також презентація детермінант міжнародної регуляторної політики 
відповідно до тематики дисертаційного дослідження згідно графіку 
консультацій. 

Рекомендована література (основні джерела): 

1. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А. 
Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч.І. – 633 с. 
2. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України : 
наукова доповідь / за ред. І. М. Бобух ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». - К., 2018. - 390 с. 
3. Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-
економічного права : навч. посіб. у 3-х т. Т. 1 / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська, В. 
Т.Пятницький. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 596 с. 
4. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку 
України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН 
України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». – Електрон. ресурс. – К., 2019. – 350 с. 
5. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної 
конкуренції : монографія / Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007. – 396 с. 
6. Global determinants of the international movement of factors of production: 
the economic-legal and institutional context : monoghraph [Text] / T. Melnyk. – 
Estonia, 2018. - 400 p. 
7. Ukrainian economy growth imperatives: monograph [Text] / A. Mazaraki, S. 
Melnichenko, G. Duginets et al;  edited by Аnatolii А. Mazaraki – Prague: Coretex 
CZ SE, 2018. – 300 p. 
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