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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Зовнішньоекономічна політика” разом з 
теорією міжнародної економіки, макроекономічною, загальною тео
рією політики й наукою (теорією) міжнародних економічних відно
син забезпечує наукову основу осягнення світового економічного 
простору, що пояснюється наявністю політичного чинника, оскільки 
міжнародні економічні відносини виникають між суверенними дер
жавами як політичними інститутами.

На етапі активного входження в систему міжнародних економічних 
відносин, в умовах інтенсивного формування глобалізаційних та інтег
раційних процесів Україна має враховувати сучасні тенденції світового 
розвитку. Тобто вирішення будьякої актуальної національної еконо
мічної проблеми передбачає не адаптацію, а переадаптацію національ
них економічних моделей і програм до зовнішніх чинників. 

Навчальна дисципліна “Зовнішньоекономічна політика” є скла
довою програми професійної підготовки спеціалістів в Інституті 
міжнародних відносин МАУП. Вивчення і ґрунтовне засвоєння про
цесу формування й реалізації зовнішньоекономічної політики, аналіз 
арсеналу її засобів мають виняткове значення у становленні професій
ної та загальної культури фахівців у галузі міжнародних відносин.

Мета вивчення дисципліни — засвоїти основи та специфіку цієї 
науки (теорії), зрозуміти відмінність її від інших наук про зовніш
ньоекономічні зв’язки. 

Після вивчення дисципліни студент повинен 
знати основний зміст усіх тем, зокрема:

	 · теоретичні засади зовнішньоекономічної політики; 
	 · стратегічні цілі та національна макромодель; 
	 · аналіз основних напрямів зовнішньоекономічної політики; 
	 · рух капіталів і зарубіжних інвестицій; 
	 · зовнішня валютнофінансова та кредитна політика; 
	 · зовнішня торговельна політика; 
	 · зовнішньоекономічна політика країн з розвиненою ринковою 

економікою, а також нових незалежних держав.
На базі творчого засвоєння основних понять і положень навчаль

ної дисципліни студент повинен 
уміти:

	 · аналізувати стан і тенденції розвитку сучасної зовнішньоеконо
мічної політики; 
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	 · самостійно виявляти (з урахуванням обставин і часу) нові мо
менти та напрями зовнішньоторговельної політики; 

 · оцінювати значення зарубіжного досвіду для формування зов
нішньоекономічної політики України.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ПОЛІТИКА”

№ 
пор. Назва змістових модулей і тем

1 2
Змістовий модуль 1. Засади і цілі зовнішньоекономічної 
політики та державні органи, що її втілюють

1 Теоретичні засади зовнішньоекономічної політики
2 Зовнішньоекономічна політика: стратегічні цілі, 

національна макромодель і методологічний  
інструментарій

3 Державні органи зовнішньоекономічної політики
4 Аналіз основних напрямів зовнішньоекономічної  

політики
Змістовий модуль 2. інструменти зовнішньоекономічної 
політики

5 Рух капіталів і зарубіжних інвестицій у контексті 
зовнішньоекономічної політики*

6 Зовнішня валютнофінансова та кредитна політика*
7 Двосторонні торговельні договори, ГАТТ/СОТ та їх роль

у формуванні зовнішньоторговельної політики
8 Митнотарифні засоби регулювання 

зовнішньоторговельного обороту — інструменти 
зовнішньоекономічної політики

9 Засоби нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі як 
торговельнополітичні феномени

10 Зовнішньоекономічна політика та платіжний баланс

*Тема для самостійного вивчення.
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1 2
Змістовий модуль 3. Зовнішньоекономічна політика груп 
країн сучасного світу

11 Зовнішньоекономічна політика країн з розвиненою 
ринковою економікою

12 Зовнішньоекономічна політика нових незалежних держав
13 Сучасна зовнішньоекономічна політика України
14 Зовнішньоекономічна політика у країнах з відкритою 

економікою та фіксованим валютним курсом
15 Зовнішньоекономічна політика у країнах з відкритою 

економікою та плаваючим валютним курсом
Разом годин: 108

ЗМіСТ  
дисципліни  

“ЗОВНіШНЬОЕКОНОМіЧНА ПОЛіТИКА”

Змістовий модуль 1.  Засади і цілі зовнішньоекономічної 
політики та державні органи,  
що її втілюють

Тема 1. Теоретичні засади зовнішньоекономічної політики
Предмет і об’єкт зовнішньоекономічної політики та теоретичні 

підходи до її пізнання. Методологічні передумови.
Характер і тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики. 

Основні характеристики. Фактори, що впливають на зовнішньо
економічну політику, та сприяють її розвитку як цілісного утворен
ня: науковотехнічна революція (НТР), інтернаціоналізація госпо
дарського життя (ІГЖ), глобалізація, внутрішній регламент світової 
господарчої системи, взаємодія національної економіки з міжнарод
ною, зовнішньополітична стратегія країни.

Світосистемна теорія зовнішньоекономічної політики. Єдність 
зовнішньоекономічної політики, її нові грані й межі. “Каркас” зов
нішньоекономічної політики: еволюційність, суб’єктність, ярусність. 
Роль зовнішньоекономічної політики в освоєнні світового еконо
мічного простору в XXI ст. 



�

Огляд навчальнометодичної літератури.
Література [3; 17; 32; 34; 36; 38]

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика: стратегічні цілі,  
національна макромодель і методологічний  
інструментарій

Типологія стратегічних цілей. Базові критерії світосистемних 
зв’язків зовнішньоекономічної політики. Типологія її моделей. Кон
тури оперування. Основні принципи формування. Загальні вимоги 
та етапи створення.

Еволюція методологічного інструментарію. Системний аналіз. 
Два методологічних підходи: стратегія і кон’юнктурознавство.

Об’ємна інтерпретація. Цикл життя стратегічних атрибутів зов
нішньоекономічної політики. Її якісні характеристики.

Література [4; 17; 22; 34; 36]

Тема 3. Державні органи зовнішньоекономічної політики
Поняття й особливості державних органів зовнішньоекономічної 

політики, їх місце в системі державної влади. Система органів зов
нішньоекономічної політики: загальні принципи організації. Правові 
основи зовнішньоекономічної політики.

Конституційні органи зовнішньоекономічної політики: природа 
їх діяльності, способи утворення та повноваження. Глава держави 
як вищий державний орган влади та суб’єкт зовнішньоекономічної 
політики. Відомство зовнішньоекономічних справ. Структура цього 
органу. Поняття і система спеціальних органів.

Література [1; 6; 7; 22; 29; 36]

Тема 4. Аналіз основних напрямів зовнішньоекономічної  
політики

Сучасна зовнішньоекономічна політика: цілі, завдання та критерії 
її класифікації. Основні напрями зовнішньоекономічної політики.

Засоби контролю, регулювання та стимулювання зовнішньоеко
номічної політики.

Реформування зовнішньоекономічної політики у пострадянсько
му просторі. Відродження розірваного зв’язку “виробник — зов
нішньоекономічна політика — світовий дохід — зовнішньоекономічна 
політика — виробник”.

Література [10; 12; 29; 31; 36]
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Змістовий модуль 2.  інструменти зовнішньоекономічної  
політики

Тема 5. Рух капіталів і зарубіжних інвестицій у контексті 
зовнішньоекономічної політики

Найважливіший напрям зовнішньоекономічної політики. Факто
ри, що сприяють руху капіталів у світовому економічному просторі 
та стимулюють цей процес.

Форми ввезення капіталу: прямі інвестиції, портфельні інвести
ції, середньо і довгострокові міжнародні кредити (або позики), еконо
мічна допомога.

Сучасні тенденції й особливості вивозу капіталу. Макро і мікрорі
вень, а також територіальногеографічні виміри міграції капіталу. 
Вплив вивозу капіталу на розширення масштабів міжнародної ви
робничої діяльності.

Державне регулювання інвестиційних процесів і руху капіталів. 
Роль іноземних інвестицій у розвитку еволюційних суспільств. 
Стан і перспективи використання іноземних інвестицій в економіці 
України.

Література [14; 21; 24; 30; 36]

Тема 6. Зовнішня валютно-фінансова та кредитна політика
Сутнісні характеристики міжнародної валютної системи. Струк

тура, тенденції розвитку й основні платіжні засоби міжнародної ва
лютної системи як індикатори зовнішньої валютнофінансової та 
кредитної політики.

Міжнародні валютні системи — фінансовополітичні інститути, 
що визначають зовнішню валютнофінансову та кредитну політику. 
Валютнофінансова система ЄС. БреттонВудська та Ямайська фі
нансові системи. Євро як інструмент інтеграції зовнішньої валютно
фінансової та кредитної політики ЄС. Європейська зовнішня валют
нофінансова та кредитна політика.

Динаміка та структура зовнішньої валютнофінансової й кредит
ної політики України та її роль у суспільних перетвореннях.

Література [1; 8; 16; 20; 36]
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Тема 7. Двосторонні торговельні договори, ГАТТ/СОТ та їх 
роль у формуванні зовнішньоторговельної політики

Дво і багатосторонні договори й угоди. Поняття торговельного 
договору. Типи торговельних договорів. Торговельнополітичний ре
жим зовнішньоекономічних зв’язків. Торговельні представництва як 
інститут зовнішньоекономічної політики.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) / Світова організація 
торгівлі (СОТ) та її роль у формуванні сучасної зовнішньоекономічної 
політики. Причини створення ГАТТ/СОТ та її організаційна струк
тура.

Багатосторонні торговельні переговори у межах Токійського ра
унду та Уругвайського раунду переговорів СОТ.

Вступ України до СОТ і національнодержавні інтереси. Роль 
національнодержавних інтересів у формуванні української зовніш
ньоторговельної політики.

Література [5; 9; 11; 13; 15; 19; 30; 36]

Тема 8. Митно-тарифні засоби регулювання  
зовнішньоторговельного обороту —  
інструменти зовнішньоекономічної політики

Поняття митнотарифних засобів регулювання зовнішньоторго
вельного обороту та їх підстави. Економічна і торговельнополітична 
роль митного збору.

Класифікація державного мита: за цілями збирання, за способом 
збирання, залежно від країни походження товару та його характеру 
тощо. Спеціальне мито.

Митні тарифи. Їх сутність і типи. Класифікація товарів у митних 
тарифах. Уніфікація митних норм. Брюссельська товарна номенкла
тура. Номенклатура Ради митного співробітництва. Гармонізована 
система опису та кодування товарів.

Митна вартість товару. Процедура оцінки. Конвенція про ство
рення уніфікованої методики визначення митної вартості товарів. 
Кодекс митної вартості.

Країна походження товару. Кіотська конвенція з оцінки товарів 
для митних цілей.

Особливості сучасної митнотарифної політики.
Література [10; 23; 26; 27; 36]
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Тема 9. Засоби нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі 
як торговельно-політичні феномени

Поняття засобів нетарифного регулювання та їх класифікація. 
Кількісне обмеження імпорту й експорту. Роль імпорту й експорту в 
торговельнополітичній практиці.

Заходи “прихованого” протекціонізму та їх роль у регулюванні 
міжнародної торгівлі. Податки та податкова політика. Стандарти й 
вимоги, пов’язані з охороною здоров’я, промисловістю та технікою 
безпеки. Торговельнополітичні методи розширення експорту то
варів.

Місце і роль торговельнополітичного протекціонізму в зовніш
ньоекономічній політиці та соціальноекономічному розвиткові Ук
раїни.

Література [1; 11; 14; 22; 28; 35; 36]

Тема 10. Зовнішньоекономічна політика та платіжний  
баланс

Основні змінні, які відбивають процеси, що здійснюються у від
критій економіці, зв’язки із зовнішньоекономічною політикою. Ха
рактер взаємозв’язку та основні залежності між зовнішньоекономіч
ною політикою і моделлю малої відкритої економіки. Стан платіжного 
балансу й зовнішня валютнофінансова політика, а також бюджетно
податкова політика, що здійснюється в інших країнах.

Вплив зовнішньоекономічної політики як формації макроеко
номічної політики на міжнародні потоки товарів і послуги, з одного 
боку, і капіталів — з іншого.

Література [18; 22; 29; 30; 34; 36]

Змістовий модуль 3.  Зовнішньоекономічна політика груп країн 
сучаснго світу

Тема 11. Зовнішньоекономічна політика країн з розвиненою 
ринковою економікою

Головні цілі та інструменти зовнішньоекономічної політики країн 
із розвиненою ринковою економікою. Забезпечення конкуренто
спроможності національних економік як найважливіше завдання та 
визначний критерій ефективності зовнішньоекономічної політики 
країн із ринковою економікою.
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Координація зовнішньоекономічної політики розвинених країн 
світу. Характеристика їх організаційноуправлінських структур як 
конфігураторів зовнішньоекономічної політики на міжнародній арені 
(ЄС, НАФТА та ін.).

Воєннотехнічна компонента зовнішньоекономічної політики  
держав — членів НАТО.

Перспективи зовнішньоекономічної політики країн світу в 
XXI ст.

Література [8; 9; 17; 21; 36; 37]

Тема 12. Зовнішньоекономічна політика нових незалежних 
держав

Становлення зовнішньоекономічної політики нових незалежних 
держав, її основні моделі. Формування зовнішньоекономічної полі
тики цих країн (СНД, ГУАМ та інші утворення). Регіоналізація еко
номічного простору співробітництва. Критерії її ефективності.

Проблеми удосконалення зовнішньоекономічної політики нових 
незалежних держав. Основні напрями розвитку зовнішньоекономіч
ної політики держав — членів СНД. Договірноправова база українсь
коросійського співробітництва та стратегічного партнерства.

Зовнішньоекономічна політика країн Центральної та Південно
Східної Європи (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія та ін.).

Перспективи зовнішньоекономічної політики нових незалежних 
країн на європейському векторі та в рамках СНД: нормативноправо
ва, концептуальна, доктринальна і програмна основи.

Література [1; 9; 12; 32; 36]

Тема 13. Сучасна зовнішньоекономічна політика України 
Стратегічні реалії зовнішньої політики України. Основні напрями 

зовнішньоекономічної політики та загальні стратегічні інтереси краї
ни. 

Нова національна доктрина зовнішньоекономічної політики: ви
токи та інтелектуальні засади.

Сфери зовнішньоекономічних національних інтересів і регіональ
ні проблеми України. Воєнна компонента в парадигмі зовнішньоеко
номічної політики країни. Її організаційноструктурний і норматив
ноправовий аспекти.
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Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України, йо
го основні компоненти.

Фірма — основний корпоративний суб’єкт зовнішньоекономічної 
політики.

Державні органи влади — головні суб’єкти зовнішньоекономічної 
політики України.

Література [1; 9; 10; 29; 32; 35; 36]

Тема 14. Зовнішньоекономічна політика у країнах  
з відкритою економікою та фіксованим  
валютним курсом

Моделі відкритої економіки. Внутрішня ставка процента у країні. 
Мобільність капіталу. Грошовокредитна політика. Зовнішньотор
говельна політика. Фінансові інститути України, їх діяльність.

Центральний банк і протекціоністська зовнішньоекономічна по
літика.

Роль інституту Президента, Кабінету Міністрів і парламенту Ук
раїни в підтримці рівноваги зовнішньоекономічної політики та фі
нансового валютного курсу.

Література [1; 11; 20; 28–30; 36]

Тема 15. Зовнішньоекономічна політика у країнах  
з відкритою економікою та плаваючим  
валютним курсом

Зовнішньоекономічна політика за низької мобільності капіталу. 
Діяльність Центрального банку. Вплив бюджетномитної та грошо
вокредитної політики за плаваючого валютного курсу. Міжнародна 
мобільність капіталу. Зростання інвестицій. Зовнішньоторговельна 
політика.

Зовнішньоекономічна політика за високої мобільності капіталу. 
Порівняння результатів зовнішньоекономічної політики за плаваю
чого та фіксованого валютного курсу.

Література [16; 17; 20; 22; 29; 30; 36]

ВКАЗіВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення й 
творчий підхід до одного з питань згідно з програмою навчальної дис
ципліни.
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Студент повинен вміти самостійно сформувати проблему дослід
ження, виконувати пошук необхідної інформації; аналізувати реальні 
факти щодо проблем зовнішньоекономічної політики, викладати свої 
думки, аргументувати пропозиції та правильно оформляти науково
довідковий матеріал.

Контрольна робота виконується у вигляді реферату, яку бажано 
поділити на  дві частини:
	 ·	 теоретичну, що висвітлює вибрану тему з теоретичного погляду;
	 ·	 практичну, де наводиться приклад застосування теоретичних 

підходів до сфери зовнішньоекономічної політики.
Реферат повинен мати чітко визначений план і професійно ви

світлювати вибрану тему. Реферат повинен мати дослідницький ха
рактер, що потребує аналізу різноманітних літературних джерел за 
вибраною темою і формулювання відповідних висновків.

Контрольна робота в середньому повинна мати такий обсяг:
1. Вступ (1 сторінка).
2. Теоретична частина (7–10 сторінок).
3. Практична частина (3–5 сторінок).
4. Висновки (1 сторінка).
5. Список використаної літератури (5–10 найменувань).
6. Додатки (за потребою).
Загальний обсяг контрольної роботи — 15–20 сторінок машино

писного або рукописного тексту, папір формату А4.
Тему контрольної роботи студент вибирає самостійно із наведено

го нижче переліку.
Окрім наведених тем студент, за погодженням з викладачем, може 

вибрати іншу тему, яка його цікавить і знадобиться йому в подальшій 
професійній діяльності та не суперечить програмі дисципліни. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБіТ

 1. Зовнішньоекономічна політика як суспільна реальність.
 2. Структура зовнішньоекономічної політики.
 3. Функції зовнішньоекономічної політики.
 4. Зовнішньоторговельна політика: сутність і зміст.
 5. Основні напрями зовнішньоекономічної політики.
 6. Зовнішньоекономічна політика незалежної України.
 7. Ідеологія як основа зовнішньоекономічної політики.
 8. Глобалізм і зовнішньоекономічна політика.
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 9. Фірма як основний корпоративний орган зовнішньоекономічної 
політики.

 10. Загальна теорія зовнішньоекономічної політики.
 11. Торговельні договори та торговельні представництва як засоби 

зовнішньоекономічної політики.
 12. Моделі зовнішньоекономічної політики.
13. Зовнішньоекономічна політика Росії.
 14. Зовнішньоекономічна політика Польщі.
15. Зовнішньоекономічна політика Німеччини.
16. Зовнішньоекономічна політика Франції.
17. Зовнішньоекономічна політика Австрії.
18. Зовнішньоекономічна політика Китаю.
19. Зовнішньоекономічна політика Туреччини.
20. Зовнішньоекономічна політика Чехії.
21. Зовнішньоекономічна політика Білорусі.
22. Тарифна зовнішньоекономічна політика.
23. Квотування та ліцензування як засоби зовнішньоекономічної 

політики.
24. Зовнішньоекономічна політика протекціонізму.
25. Зовнішня валютнофінансова та кредитна політика.
26. Зовнішньоекономічна політика нетарифного регулювання.
27. Зовнішньоекономічна політика країни в контексті відкритої еко

номіки.
28. Мобільність капіталу як чинник зовнішньоекономічної політики.
29. Зовнішньоекономічна політика та міжнародна економічна полі

тика: проблема взаємодії.
30. Міжнародні фінансові інститути, їх вплив на зовнішньоеко

номічну політику нових незалежних держав.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет курсу “Зовнішньоекономічна політика”.
 2. Поняття “зовнішньоекономічна політика”.
 3. Проблема співвідношення понять “зовнішня політика” і “зовніш

ньоекономічна політика”.
 4. Поняття “міжнародні відносини” та “міжнародні економічні від

носини”.
 5. Національний економічний інтерес — головна рушійна сила зов

нішньоекономічної політики.
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 6. Правові основи зовнішньоекономічної політики.
 7. Фактори, що впливають на зовнішньоекономічну політику, та 

сприяють її розвитку.
 8. Характер та основні тенденції розвитку сучасної зовнішньоеко

номічної політики.
 9. Місце і роль зовнішньоекономічної політики країн Європи у 

формуванні й розвитку відкритої економіки.
10. Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішньоекономічна політи

ка України.
11. Основні цілі й завдання зовнішньоекономічної політики Украї

ни.
12. Роль зовнішньоекономічної політики в освоєнні економічного 

простору на початку XXI ст.
13. Сучасна зовнішньоекономічна політика, її нові грані та межі.
14. Ідеологія як основа зовнішньоекономічної політики. 
15. Методи загальної теорії зовнішньоекономічної політики.
16. Функції загальної теорії зовнішньоекономічної політики.
17. Глава держави як владний орган зовнішньоекономічної політи

ки.
18. Роль Кабінету Міністрів і парламенту України у зовнішньоеко

номічній політиці.
19. Система органів зовнішньоекономічної політики держави.
20. Основні функції органів зовнішньоекономічної політики.
21. Держава як суб’єкт зовнішньоекономічної політики.
22. Спеціалізовані органи зовнішньоекономічної політики.
23. Фінансові інститути України, характеристика їх діяльності.
24. Фірма як орган зовнішньоекономічної політики.
25. Центральні (внутрішні) конституційні органи зовнішньоеконо

мічної політики.
26. Зовнішньоекономічна політика та національна безпека країни.
27. “Каркас” зовнішньоекономічної політики.
28. Світосистемна теорія зовнішньоекономічної політики.
29. Зовнішньоекономічна політика: стратегічні цілі та національна 

макромодель економіки.
30. Базові критерії світосистемних зв’язків.
31. Топологія моделей зовнішньоекономічної політики.
32. Методологічний інструментарій загальної теорії зовнішньоеко

номічної політики.
33. Аналіз основних напрямів зовнішньоекономічної політики.
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34. Зовнішньоторговельна політика: сутність і зміст.
35. Торговельні договори. ГАТТ/СОТ і торговельні представництва 

як засоби зовнішньоекономічної політики.
36. Вступ України до СОТ і національнодержавні інтереси.
37. Інститути та засоби, що контролюють, регулюють і стимулюють 

розвиток зовнішньоекономічної політики.
38. Типи моделей зовнішньоекономічної політики.
39. Розвиток національної моделі зовнішньоекономічної політики.
40. Атлас зовнішньоекономічної політики: методологічний інстру

ментарій.
41. Структура зовнішньоекономічної політики.
42. Сутність зовнішньоекономічної політики співробітництва.
43. Сучасна зовнішньоекономічна політика України.
44. Національна доктрина зовнішньоекономічної політики: витоки 

й інтелектуальні засади.
45. Забезпечення конкурентоспроможності національної економі

ки як  визначний критерій ефективності зовнішньоекономічної 
політики країни.

46. Зовнішньоекономічна політика розвинених країн світу (США, 
ФРН та ін.).

47. Зовнішньоекономічна політика нових незалежних країн (Росія, 
Білорусь, Польща та ін.).

48. Багатовекторність як основна характерна риса зовнішньоеко
номічної політики України.

49. Перспективи зовнішньоекономічної політики нових незалежних 
країн  в рамках СНД.

50. Роль торгової місії у здійсненні торговополітичної функції дер
жави.

51. Роль ГАТТ/СОТ у здійсненні сучасної зовнішньоторговельної 
політики.

52. Проблеми та труднощі вступу України до ГАТТ/СОТ.
53. Регулювання як метод зовнішньоторговельної політики.
54. Тарифна політика: теорія митного тарифу.
55. Кількісні регулятори політики імпорту та експорту: квотування 

та ліцензування.
56. Альтернативні засоби зовнішньоторговельної політики.
57. Двосторонні торговельні угоди та договори як засоби зовнішньо

торговельної політики.
58. Сутнісна характеристика міжнародної валютної системи.
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59. Форми ввезення капіталу: прямі й портфельні інвестиції, серед
ньо і довгострокові міжнародні кредити.

60. Зовнішньоекономічна політика: рух капіталів та іноземних інве
стицій.

61. Державне регулювання інвестиційних процесів і руху капіталів.
62. Сучасні тенденції й особливості вивозу капіталу.
63. Поняття зовнішньої валютнофінансової та кредитної політики.
64. Вплив грошовокредитної політики на стан зовнішньоекономіч

ної рівноваги.
65. Цілі та види грошовокредитної політики.
66. Інструменти грошовокредитної політики.
67. Передатний механізм грошовокредитної політики.
68. Міжнародні валютнофінансові системи як валютнофінансові 

та політичні інститути, що організують зовнішньоекономічну 
політику (БреттонВудська та Ямайська фінансововалютні сис
теми).

69. Динаміка структури зовнішньої валютнофінансової та кредит
ної політики.

70. Тарифна політика: методи регулювання.
71. Митні тарифи, їх сутність і типи.
72. Основні види митних податків.
73. Митна вартість товару, процедура оцінки.
74. Вплив імпортного мита на добробут споживачів.
75. Імпортне мито та інтереси виробників.
76. Імпортне мито як доход держави.
77. Засоби нетарифного регулювання як інструменти зовнішньотор

говельної політики.
78. Добровільне обмеження експорту.
79. Місце і роль торговельнополітичного протекціонізму в зовніш

ньоекономічній політиці.
80. Експортні субсидії як форма стимулювання експортних галу

зей.
81. Сутність і умови запровадження компенсаційного ввізного 

мита.
82. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку.
83. Умови запровадження антидемпінгового мита.
84. Економічні санкції і торговельне ембарго.
85. Центральний банк і протекціоністська зовнішньоекономічна по

літика.
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86. Стан платіжного балансу й зовнішня валютнофінансова та бюд
жетноподаткова політика.

87. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України.
88. Зовнішньоекономічна політика у внутрішній економіці з фіксо

ваним валютним курсом.
89. Зовнішньоекономічна політика у відкритій економіці з плаваю

чим валютним курсом.
90. Вплив на внутрішню і зовнішню рівновагу зовнішньоекономіч

ної політики високої (чи низької) мобільності капіталу.
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