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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Генеральним напрямком розвитку світового господарства є рух людства 

до створення єдиного планетарного ринку товарів, послуг, інвестицій, чи, 

іншими словами, до єдиного економічного простору. Створення нового 

світового порядку є одним з найважливіших завдань сучасності, адже сьогодні 

на передній план виходять інтереси, пов’язані з виживанням людства. Саме для 

вирішення глобальних проблем необхідний високий рівень взаємодії широкого 

кола держав. Міжнародне співтовариство стає все більш важливою соціально-

політичною системою, зміцнення якої забезпечить як національні, так і 

інтернаціональні інтереси держав і народів. Створюваний новий світовий 

порядок має основуватись на балансі національних і загальних інтересів 

держав. Цей порядок покликаний вирішити одну з глобальних проблем 

сучасності – зробити світову систему більш керованою, без чого неможливе 

вирішення інших глобальних проблем. 

Необхідним інструментом створення і підтримки нового порядку, від 

якого залежить благополуччя не тільки кожної країни, але й долі людства в 

цілому, є міжнародне право. Новий світовий порядок має бути демократичним. 

Він покликаний забезпечити законні інтереси всіх держав, сприяти гармонізації 

міжнародних відносин. Баланс сили підлягає заміні балансом інтересів як 

основи стабільності світового порядку. Право необхідно для забезпечення 

демократизму міжнародної системи. Новий світовий порядок повинен бути 

правовим порядком міжнародного правового співтовариства. 

Знання міжнародного економічного права для юристів, як і для інших 

фахівців, які працюють у галузі зовнішніх стосунків, є необхідним, оскільки у 

більшості випадків своїй діяльності українці пов'язані з інтеграційними 

процесами, які відбуваються в Європі і у іншому світі. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

є : ознайомити студентів з міжнародно-правовою системою регулювання 

економічних відносин; ознайомити студентів з правовим статусом суб’єктів 

міжнародного економічного права та основними підгалузями МЕП, сформувати 
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у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 

правознавця. юридичне мислення; навчити студентів застосовувати теоретичні 

правничі знання на практиці; навчити студентів самостійно поглиблювати і 

оновлювати правничі знання. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне економічне 

право» : ознайомити студентів з історичними передумовами та сучасною 

системою міжнародно-правового регулювання світових економічних відносин; 

ознайомити студентів з процесами гармонізації та уніфікації правового 

регулювання економічних відносин; ознайомити студентів з особливостями 

міжнародної економічної інтеграції; навчити студентів здійснювати аналіз 

міжнародно-правових актів універсального та регіонального характеру в сфері 

міжнародного економічного права; навчити студентів володіти юридичною 

термінологією та понятійним апаратом міжнародного економічного права; 

застосовувати норми міжнародного економічного права при моделюванні 

способів розв'язання конкретних юридичних ситуацій як з метою вирішення 

практичних питань, так і вдосконалення національного законодавства. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО» 

 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 

І 
Змістовий модуль 1. Поняття та основні категорії міжнародного 

економічного права 
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Тема 1. Поняття та система міжнародного економічного права. 

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права. 

Тема 3. Принципи міжнародного економічного права. 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Тема 5. Право економічної інтеграції. 

ІІ 
Змістовий модуль 2. Окремі питання загальної та особливої частини 

міжнародного економічного права 

Тема 6. Врегулювання спорів в МЕП. Міжнародно-правова 

відповідальність в МЕП. 

Тема 7. Міжнародне торгівельне право. 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право. 

Тема 9. Право міжнародної економічної допомоги. 

 Разом годин : 90 

 

ЗМІСТ 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

 

Тема 1. Міжнародне економічне право (МЕП) та система міжнародних 

економічних відносин (МЕВ)  

Поняття МЕП та його галузі. Концепції МЕП. Особливості МЕП. 

Публічно-правові та приватноправові елементи в правовому регулюванні МЕВ. 

Предмет та метод міжнародно-правового регулювання МЕВ. Предмети 

міжнародно-правового регулювання (МПР) в МЕВ. Транскордонний рух 

товарів, послуг, фінансів, інвестицій.   

Державні інтереси в сфері правового регулювання МЕВ. Економічна сила 

і право. „Наднаціональність” в МЕП. МЕП як наука та навчальна дисципліна. 
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МЕП та внутрішнє право. Взаємопроникнення МЕП та внутрішнього 

права. Явище екстратериторіальності дії внутрішнього права в МЕВ. Проблема 

колізій. МЕП та міжнародне приватне право. Внутрішній правовий режим і 

міжнародно-правовий режим. 

Література [1-37] 

 

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права 

Поняття джерел МЕП. Універсальні джерела. Міжнародний договір та 

міжнародний звичай в МЕВ. Співвідношення договірних та звичаєвих норм в 

МЕП. Загальні принципи МП та МЕП. Спеціальні (галузеві) принципи МЕП, їх 

зміст. 

Спеціальні джерела. Рішення міжнародних організацій / міжнародних 

економічних організацій. 

Кодифікація та уніфікація в МЕП. Роль в кодифікаційному та 

уніфікаційному процесі КМП ООН, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА. 

Неофіційна кодифікація та уніфікація. 

Література [2-10, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 37] 

 

Тема 3. Принципи міжнародного економічного права 

Система правових принципів в сфері міжнародного економічного права. 

Загальні принципи права та міжнародне кономічне право. 

Дія загальних принципів міжнародного права в сфері міжнародних 

економічних відносин. Відмінність між принципом права та суверенним 

правом. 

Становлення та розвиток спеціальних принципів МЕП. Роль досліджень 

ЮНІТАР, Ломейських конвенцій та Сеульської декларації Асоціації 

міжнародного права у розвитку системи спеціальних принципів міжнародного 

економічного права. 

Правове закріплення, суть та розвиток принципу свободи вибору форми 

організації зовнішньоекономічних зв’язків.  
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Правове закріплення, суть та розвиток принципу невід'ємного 

суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами, а також їх 

економічною діяльністю.  

Правове закріплення, суть та розвиток принципу економічної безпеки. 

Правове закріплення, суть та розвиток принципу взаємної вигоди. 

Правове закріплення, суть та розвиток принципу надання режиму 

найбільшого сприяння. 

Література [2-10, 12, 13, 15, 22, 25, 32, 37, 39] 

 

Тема 4. Суб’єкти МЕП та МЕВ 

Поняття суб’єктів МЕП та МЕВ. Держави як первинні суб’єкти МЕП. 

Диференціація держав в МЕП. Суверенітет, юрисдикція, імунітет держави. 

Економічні права та обов’язкидержав в МЕВ. Суб’єкти федерацій в МЕВ. 

Правонаступництво держав щодо державної власності, державних боргів. 

Питання правонаступництва у зв’язку з припиненням існування СРСР щодо 

державної власності та державних боргів. 

Фізичні особи як суб’єкти („оператори”) МЕВ. Режим іноземців та його 

види. Дипломатичний захист. Міжнародно-правове регулювання боротьби з 

економічними видами злочинів (работоргівля, підробка грошових знаків, 

поширення наркотиків, легалізація незаконних доходів и т.д.). Міжнародні 

договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних 

справах. ІНТЕРПОЛ. 

Юридичні особи в МЕВ („оператори” МЕВ). ТНК як суб’єкти МЕВ. 

Спільні підприємства. Фінансово-промислові групи. Міжнародні юридичні 

особи. Державні підприємства в міжнародній торгівлі. Товарні, валютні та 

фондові біржі, аукціони в міжнародній торгівлі. Концепція транснаціонального 

права. Lex mercatoria. 

Державні органи зовнішньоекономічних зв’язків. Система державних 

органів регулювання ЗЕД. Дипломатичне представництво, його функції. 
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Консульські представництва, їх функції. Торговельні представництва, їх 

функції. Міжурядові комісії. 

Україна як суб’єкт МЕП. Від державної монополії на ЗЕД до державного 

регулювання ЗЕД. 

Міжнародні організації та міжнародні економічні організації. 

Спеціалізовані установи ООН. ЮНКТАД. ЕКОСОР. Регіональні економічні 

комісії ООН. Правосуб’єктність міжнародних економічних організацій. 

Міжнародні неурядові організації економічного характеру. Міжнародна 

торгова палата.  

Література [1-8, 12, 13, 15, 17, 19, 22-25, 29, 33, 36, 37] 

 

Тема 5. Економічна інтеграція держав в МЕП 

Інституційні механізми та форми інтеграції. Інтеграція на глобальному та 

регіональному рівні. Співвідношення внутрішньоінтеграційних режимів та 

принципу найбільшого сприяння. Інтеграція та економічне співробітництво. 

Європейський економічний простір. Джерела європейської інтеграції. 

Римський договір 1957 року. Наднаціональний правопорядок ЄС в економічній 

сфері. Диференційований режим імпорту в ЄС. 

Регіональні інтеграційні об’єднання держав. Міжрегіональна інтеграція. 

Україна та СНД в інтеграційних процесах. Історія функціонування ВЕЗ 

(1949-1991 рр.). 

Література [1, 3, 5, 6, 8, 12-15, 22, 25, 27, 38, 41, 42] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Окремі питання загальної та особливої частини міжнародного 

економічного права 

 

Тема 6. Врегулювання спорів в МЕП Міжнародно-правова 

відповідальність в МЕП 
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Міжнародні спори та мирні засоби врегулювання спорів в МЕВ. 

Юрисдикція Міжнародного суду ООН. Роль міжнародних організацій у 

вирішенні міжнародних спорів в МЕВ. Врегулювання спорів в системі ЄС. 

Врегулювання спорів в рамках СНД. Врегулювання спорів в системі СОТ. 

Види правопорушень та відповідальності. Матеріальна шкода в МЕВ. 

Відповідальність в МЕВ та форми її реалізації. Колективні санкції. 

Відповідальність держави у випадку націоналізації іноземної власності. 

Практика застосування силових репресалій в МЕП. 

Література [2, 3, 5, 6, 8, 11-13. 17-19, 22, 23, 25, 28, 34] 

 

Тема 7. Міжнародне торгівельне право 

Міжнародний правопорядок в сфері міжнародної торгівлі. Міжнародна 

торгова система. Лібералізація та протекціонізм в міжнародній торгівлі. 

Поняття міжнародного торгівельного права. Предмети правовідносин в 

міжнародній торгівлі. Багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі. 

Загальна система преференцій для країн, що розвиваються. 

Принципи міжнародного торгівельного права. Принцип найбільшого 

сприяння в міжнародній торговій системі та виключення з нього. 

Джерела міжнародного торгівельного права. Торгівельні договори. 

Гаванська хартія 1948 р. Роль міжнародних товарних угод, ГАТТ, ЮНКТАД, 

інтеграційних міждержавних об’єднань та міжнародних організацій держав-

виробників товарів в міжнародній торговій системі. Звичай в міжнародній 

торгівлі. „Міжнародні правила тлумачення торгівельних термінів 

(ІНКОТЕРМС)”, розроблені Міжнародною торговою палатою. 

Тарифні та нетарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі. Стратегія 

СОТ в сфері митного регулювання. МТП ГАТТ про зниження тарифів. 

Гармонізована система описування та кодування товарів. Види нетарифних 

бар’єрів. Антидемпінгові та компенсаційні мита. Кількісні обмеження. 

Добровільні обмеження експорту. Податки як нетарифні обмеження. Технічні 

бар’єри. Захисні заходи. Регулювання експорту з України та імпорту в Україну. 
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Міжнародно-правове регулювання транснаціональних товарних ринків. 

Багатосторонні товарні угоди. Співвідношення режиму міжнародних товарних 

угод та принципу найбільшого сприяння. Міжнародні організації, які 

регулюють товарні ринки. 

Система СОТ. Історія виникнення ГАТТ. Основні положення ГАТТ. 

„Раунди” МТП ГАТТ. Організаційна структура ГАТТ. Трансформація ГАТТ в 

СОТ. Угода про створення СОТ. Функції, компетенція, структура СОТ. 

Багатосторонні угоди системи СОТ. 

Міжнародно-правове регулювання сфери послуг в МЕВ. ГАТС. Угода про 

торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІП, або ТРІПС). 

Література [5, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 25, 29, 37, 40] 

 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право 

Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. Прямі та портфельні 

інвестиції. Предмети правовідносин в міжнародній інвестиційній сфері. Роль 

ТНК. Міжнародні договори, які регулюють рух капіталовкладень. Угода про 

торгові аспекти інвестиційних заходів (ТРІМ, або ТРІМС). Принципи 

міжнародного інвестиційного права. Багатостороннє агенство з гарантій 

інвестицій. Вирішення інвестиційних спорів. 

Міжнародне інвестиційне право та внутрішнє право. Правове регулювання 

прямих іноземних інвестицій. Резиденти та нерезиденти в інвестиційній сфері. 

Правовий режим отримання та захисту інвестицій. Інвестиційний клімат. 

Гарантування інвестицій за внутрішнім правом. Концесії. „Діагональні” угоди 

(державні контракти). Доктрина „розщіплення” імунітету держави. 

Націоналізація та МЕП. Питання експорту технології, приватизації, 

оподаткування. Міжнародні договори про уникнення подвійного 

оподаткування. 

Регулювання іноземних інвестицій в Україну, СНД. 

Література [1, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 35, 37] 

 



 11

Тема 9. Право міжнародної економічної допомоги 

Правопорядок в сфері міжнародної економічної допомоги. Види 

міжнародної економічної допомоги. Предмети правовідносин при міжнародній 

економічній допомозі. Джерела права міжнародної економічної допомоги. 

Держави-донори. Багатостороннє регулювання економічної допомоги. 

Міжнародні організації та економічна допомога.  

Література [5, 13, 30] 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Основні організаційно-правові форми міжнародного торгово-економічного 

регулювання міжнародних відносин. 

2. Державно-правові форми міждержавних інтеграційних об’єднань та їх 

відмінні особливості. 

3. Міжнародно-правове регулювання господарської діяльності на території, 

що перебуває та не перебуває під суверенітетом держав. 

4. Суверенітет, юрисдикція, імунітети держав в МЕВ. Теорія 

функціонального імунітету. 

5. Міжнародно-правове регулювання боротьби з економічними видами 

злочинів. 

6. Суб’єкти МЕП. Публічно-правовий та приватноправовий елементи в 

регулюванні МЕВ. 

7. Феномен „наднаціонального” регулювання в МЕВ. 

8. Кодифікація та уніфікація (систематизація) в МЕП. 

9. Правовий статус фізичних осіб в МЕВ. 

10. Правовий статус юридичних осіб в МЕВ. Регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій. 

11. Статус вільних економічних зон (територій).  

12. Міжнародні організації в МЕВ, їх правосуб’єктність. 

13. Співвідношення МЕП та внутрішньодержавного права / міжнародного 

приватного права. 
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14. Економічні права та обов’язки держав. Диференціація держав. 

15. Характерні риси сучасного міжнародного економічного правопорядку. 

16. Правонаступництво держав щодо державної власності та державних 

боргів. 

17. Співвідношення внутрішньоінтеграційних режимів та принципу 

найбільшого сприяння. 

18. Спеціальні (галузеві) принципи МЕП: їх склад, зміст. 

19. Міжнародно-правова відповідальність в МЕВ. 

20. Правові засоби розв’язання спорів в МЕВ. 

21. Тарифні та нетарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі. 

22. Загальна система преференцій для країн, що розвиваються. 

23. Право міжнародної економічної допомоги. 

24. Тенденції розвитку міжнародного економічного права. 

25. Європейський економічний простір. Система ЄС. 

26. Проблема імунітету держав в МЕВ. 

27. Джерела МЕП. Класифікація міжнародних договорів. 

28. Україна як суб’єкт МЕП. 

29. Врегулювання спорів в рамках СОТ. 

30. Транснаціональні корпорації та їх значення в міжнародному економічному 

праві. 

31. Антидемпінгові заходи в ГАТТ/СОТ. 

32. Технічні бар’єри в торгівлі та їх відмінність від інших видів нетарифних 

обмежень. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Співвідношення міжнародного права та міжнародного економічного 

права. 

2. Система МЕП: норми, принципи, інститути, підгалузі. 

3. МЕП та система МЕВ. 

4. Основні концепції МЕП. Особливості МЕП. 
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5. Джерела міжнародного економічного права. 

6. Методи міжнародного-правового  регулювання в МЕП. 

7. Співвідношення МЕП і міжнародного приватного права. 

8. Спеціальні (галузеві) принципи МЕП. 

9. Принцип взаємної вигоди в МЕП. 

10. Принцип економічної недискримінації в МЕП. 

11. Принцип найбільшого сприяння в МЕП. 

12. Кодифікація та уніфікація в МЕП. 

13. Феномен "наднаціонального" регулювання в МЕВ. 

14. Суб`єкти МЕП. Публічно-правовий та приватноправовий елементи в 

регулюванні МЕВ. 

15. Суверенітет, юрисдикція, імунітети держав в МЕВ. Теорія 

функціонального імунітету. 

16. Європейський економічний простір. Система ЄС. 

17. Економічні права та обов`язки держав. Диференціація держав. 

18. Засоби вирішення спорів а МЕВ. 

19. Міжнародні організації в МЕВ, їх правосуб`єктність. 

20. Предмети міжнародно-правового регулювання в МЕВ. 

21. Правонаступництво держав щодо державної власності та державних 

боргів. 

22. Характерні риси сучасного міжнародного економічного правопорядку. 

23. Україна як суб`єкт МЕП. 

24. Правовий статус юридичних осіб в МЕВ. Регулювання діяльності ТНК. 

25. Правовий статус фізичних осіб в МЕВ. 

26. Україна в інтеграційних процесах. 

27. Правові режими територіального простору. 

28. Міжнародно-правова відповідальність в МЕП. 

29. Статус вільних економічних зон. 

30. Організаційно-правові форми інтеграційних об`єднань. 

31. Поняття міжнародного торгівельного права. 
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32. Предмет та метод  міжнародного торгівельного права. 

33. Відмінність   міжнародного торгівельного права від торгівельного права 

як галузі приватного внутрішньодержавного права. 

34. Джерела міжнародного торгівельного права. 

35. Переваги двостороннього та багатостороннього регулювання 

міжнародної торгівлі. 

36. Правові перешкоди, як існують в торгових зв`язках юридичних/фізичних 

осіб різних країн. 

37. Принципи міжнародної торгівельної системи. 

38. Взаємодія принципу взаємності та взаємної вигоди. 

39. Відмінність та подібність між принципом недискримінації та принципом 

найбільшого сприяння стосовно торгових відносин. 

40. Генеральна угода з тарифів і торгівлі. 

41. Протекціонізм та лібералізм в міжнародній торгівлі. 

42. Уругвайський раунд ГАТТ та його значення. 

43. Маракеський пакет правових актів, його зміст  і значення. 

44. Світова організація торгівлі, її органи. 

45. Митно-тарифне регулювання   міжнародній торгівлі. 

46. Міжнародне бюро публікації митних тарифів, його роль в регулюванні 

міжнародній торгівлі. 

47. Роль Світової митної організації в регулюванні  міжнародній торгівлі. 

48. Митна оцінка товарів в ГАТТ. 

49. Методи митної оцінки товару, які не можуть використовуватися (за 

Угодою про застосування статті VII ГАТТ). 

50. Поняття демпінгу та антидемпінгові заходи в ГАТТ. 

51. Угода про застосування статті VI ГАТТ 1994 року, її значення в 

регулюванні міжнародної торгівлі. 

52. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

53. Відмінність "технічних бар`єрів" від інших видів нетарифних обмежень. 

54. Функції СОТ. 
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55. Процедура прийняття нових членів в СОТ. 

56. Принцип національного режиму та його роль в міжнародній торгівлі 

послугами. 

57. Необхідність приєднання України до СОТ. 

58. Взаємодія МЕП і внутрішньодержавного права в сфері міжнародної 

торгівлі послугами. 

59. Конференція міністрів СОТ, її функції. 

60. Генеральна Рада СОТ, її функції. 

61. Поняття міжнародного фінансового права. 

62. Предмет правовідносин в міжнародному фінансовому праві. 

63. Вплив міжнародного фінансового права на національні фінансові 

системи. 

64. Девальвація та ревальвація національної валюти. 

65. Перші багатосторонні світові валютно-фінансові системи та їх історичне 

значення. 

66. Бреттонвудська валютна система та її роль в регулюванні фінансового 

ринку. 

67. Міжнародний валютний фонд (МВФ), його роль в міжнародній 

фінансовій системі. 

68. Джерела міжнародного фінансового права. 

69. Роль міжнародних організацій в світовій фінансовій системі. 

70. Формування та розвиток Європейської фінансової системи. 

71. Механізми платіжно-розрахункових, валютних та кредитних операцій. 

72. Міжнародний банк реконструкції і розвитку, його правовий статус. 

73. Елементи наднаціональності в діяльності МВФ. 

74. Поняття міжнародного трудового (міграційного) права та його місце в 

системі міжнародного права. 

75. Джерела  міжнародного трудового права. 

76. Міжнародна організація праці – універсальний центр правового 

регулювання питань міжнародного трудового права. 
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77. Відмінність статусу іноземця при постійному проживанні та тимчасовому 

перебуванні в державі. 

78. Міграційна політика держави, її зміст. 

79. Ліцензування діяльності з працевлаштування громадян за кордоном, його 

мета. 

80. Роль міжнародного приватного права в правовому  регулюванні трудових 

відносин з іноземним елементів. 

81. Рекомендація МОТ № 86, її зміст. 

82. Поняття міжнародного інвестиційного права. 

83. Джерела  міжнародного інвестиційного права. 

84. Принципи міжнародного інвестиційного права. 

85. Зв`язок між питанням про імунітет держав та правовідносинами в сфері 

інвестицій. 

86. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій, його компетенція. 

87. Поняття "державних контрактів" та їх  зв`язок з інвестиціями. 

88. Правова позиція держав щодо поняття "прямих" інвестицій. 

89. Правові проблеми інвестиційного клімату: захист інвестицій, гарантії 

інвестицій.  

90. Концепція "транснаціонального права". 
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