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ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» є: 

- ознайомити студентів із основними науковими проблемами міжнародного економічного 

права; 

- ознайомити студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері правового 

регулювання міжнародних економічних відносин; 

- сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

регулювання економічних правовідносин; 

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області міжнародного економічного права;  

- формування у студентів правничого світогляду, правосвідомості і правої культури 

правознавця, юридичне мислення; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих 

знань на практиці. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» включає 

викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

- основних наукових проблем міжнародного економічного права; 

- правового статусу суб’єктів міжнародного економічного права; 

- теоретичних засад щодо системи нормативних актів міжнародного економічного права; 

- сучасних тенденцій в сфері міжнародної економічної інтеграції; 

- універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання 

економічних відносин;  

- правового регулювання економічної та валютної інтеграції.  

 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне економічне право» є однією 

із вибіркових навчальних дисциплін для підготовки студентів бакалаврату. 

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Міжнародне економічне право» належить до вибіркових  компонентів освітньої програми за 

спеціальністю «Правознавство», галузі знань «Право». Навчальна дисципліна «Міжнародне 

економічне право» пов’язана з навчальними дисциплінами: «Міжнародне право», «Теорія 

держави та права», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне торговельне право», 

«Міжнародне митне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності»,  тощо. 

 



Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 

• Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

• Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

• Здатність до критики й самокритики, активна життєва позиція. 

• Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Фахові компетентності 

• Знання загальносистемних інститутів міжнародного права: міжнародної 

відповідальності, засобів мирного вирішення міжнародних спорів тощо. 

• Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права: територія в міжнародному праві; міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини; статус за міжнародним правом морських і повітряних 

просторів, космічного простору; застосування сили в міжнародному праві тощо. 

Програмні результати 

Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи міжнародно-

правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення приватноправового 

регулювання у різні сфери суспільного буття. 

Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права. 

Знання та розуміння особливостей правових систем — національних, міжнародних, 

регіональних; розуміння причин їхньої множинності, а також механізмів взаємодії. 

Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому міжнародного 

права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення національного та 

міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої взаємодії. 

Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного права, 

співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, напрями 

розвитку загальних принципів міжнародного права. 

Формування суджень про стан ефективності міжнародних контрольних механізмів. 

Формування суджень про сучасні тенденції уніфікації та гармонізації норм міжнародного 

приватного права та вирішення проблем застосування іноземного законодавства. 

Формування суджень про переваги та недоліки участі України в міжнародних організаціях. 

 

Змістові модулі : 1 модуль (теми 1-3) 

2 модуль (теми 4-6) 



2 модуль (теми 7-9) 

 

Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Міжнародне 

право».  

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Очікувані результати навчання  дисципліни «Міжнародне економічне право» 

передбачає формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного 

економічного права; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку міжнародного 

економічного права на універсальному та регіональному рівні, а також в окремих 

секторах економіки; 

• визначати зміст міжнародних зобов’язань держав-членівміжнародних економічних 

організацій;  

• аналізувати особливості правого регулювання тарифних та нетарифних заходів на 

міжнародному рівні; 

• аналізувати особливості міжнародного правого регулювання окремих сфер економіки. 

  

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 



студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 



 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи,  успішна участь 

в олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 



90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО» 

 

№ Курс 4 Семестр 7 
Обсяг в кредитах 

ЄКТС/Всього годин у 
семестрі _____6/180____ 

 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  
Лекці 

ї 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. 

зан.  

(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

1. Поняття та система 

міжнародного економічного 

права. 

2 1   16 У, ПК, 

СР. 
 

2. Джерела міжнародного 

економічного права. 

2 1   16 У,ПК, 

СР. 
 

3.  Принципи міжнародного 

економічного права. 

4 2   16 У, СР, 

ПК, 

КР. 

 

Змістовий модуль 2.  

Окремі питання загальної частини міжнародного економічного права 
4. Суб’єкти міжнародного 

економічного права. 

4 2   14 У, СР, 

ПК. 
 

5. Право економічної інтеграції. 2 2   16 У,ПК, 

СР.  
 

6. Врегулювання спорів в МЕП. 

Міжнародно-правова 

відповідальність в МЕП. 

4 2   14 У, ПК, 

КР. 

 

Змістовий модуль 3.  

Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

7. Міжнародне торгівельне 

право. 
2 1   16 У,ПК, 

СР. 

 

8. Міжнародне інвестиційне 

право. 
4 1   15 У, СР, 

ПК. 

 



9. Право міжнародної 

економічної допомоги. 
4 2   15 У, ПК, 

СР, КР. 

 

 Разом годин : 180 28 14   138 Екзамен  
 

Форми контролю: 

Усне опитування – У 
Контрольні роботи – КР 
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
Тестування - Т 
Інші – ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Плани лекцій  
 

Змістовий модуль 1 

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

 

Тема №1.  Поняття та система міжнародного економічного права 

1. Поняття міжнародного економічного права і його місце в системі міжнародного права. 

2. Концепції МЕП. 

3. Структура МЕП. 

4. Методи правового регулювання в МЕП. 

5. МЕП як «ресурсне право». 

6. МЕП як «рамкове право». 

Література [1-37] 

 

Тема № 2.  Джерела МЕП 

1. Загальна характеристика джерел МЕП 

2. Міжнародні договори і міжнародні порядки в МЕП. 

3. Акти міжнародних організацій. 

4. Міжнародний звичай 

Особливості міжнародних економічних норм 

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

 

Тема № 3. Принципи міжнародного економічного права 

1. Принципи міжнародного права як джерело міжнародного економічного права.  

2. Основні якості принципу міжнародного економічного права.  

3. Співвідношення спеціальних принципів міжнародного економічного права та 

загальних принципів міжнародного права. 

4. Загальна характеристика основних принципів міжнародного економічного права. 

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

 

Змістовий модуль 2.  

Окремі питання загальної частини міжнародного економічного права 

 

Тема № 4. Суб’єкти міжнародного економічного права 

1. Держава як основний суб’єкт міжнародного економічного права.  



2. Поняття державного сувереніту. 

2. Поняття імунітету держави в міжнародному економічному праві. Класифікація 

імунітетів держави.  

3. Нормативне закріплення імунітетів держави.  

4. Україна як самостійний суб’єкт міжнародного економічного права. 

5. Поняття міжнародної економічної організації.  

6. Правовий статус міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного 

економічного права.  

7. Види міжнародних економічних організацій. Характеристика міжнародних 

економічних організацій в системі ООН.  

8. Загальна характеристика регіональних міжнародних економічних організацій.  

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

 

Тема № 5: Право економічної інтеграції 

1. Інституційні механізми та форми інтеграції.  

2. Співвідношення внутрішньоінтеграційних режимів та принципу найбільшого 

сприяння.  

3. Європейський економічний простір.  

4. Регіональні інтеграційні об’єднання держав. 

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

 

Тема 6. Міжнародно-правова відповідальність в МЕП Новий економічний порядок 

1. Види правопорушень та відповідальності. Поняття міжнародного спору. 

2. Міжнародні спори та мирні засоби врегулювання спорів в МЕВ.  

3. Роль міжнародних організацій у вирішенні міжнародних спорів в МЕВ. 

4. Колективні санкції.. 

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

 

Змістовий модуль 3. 

Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

 

Тема 7. Міжнародне торговельне право 

1. Джерела міжнародного торговельного права. Торговельні договори. 

2. Тарифні та нетарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі. 

3. Міжнародні організації, які регулюють товарні ринки. 



4. Система та право СОТ. 

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

 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право 

1.Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. 

2.Міжнародні договори, які регулюють рух капіталовкладень. 

3.Принципи міжнародного інвестиційного права. 

4.Правове регулювання прямих іноземних інвестицій. 

5.Питання експорту технології, приватизації, оподаткування. 

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

 

Тема 9. Право міжнародної економічної допомоги 

1. Правопорядок в сфері міжнародної економічної допомоги.  

2. Види міжнародної економічної допомоги.  

3. Джерела права міжнародної економічної допомоги.  

4. Багатостороннє регулювання економічної допомоги.  

5. Міжнародні організації та економічна допомога.  

Література [5, 13, 30] 

 
 

6.2. Плани семінарських занять  
Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних категорій міжнародного економічного 

права, отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізу міжнародно-парвових актів в сфері економіки,  

o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу  

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем міжнародного економічного права; 

o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 



o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 

o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці 

міжнародного права; 

o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного права та 

суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи 

економічного права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне 

право» полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного економічного права; 

• предмету і завдань курсу "Міжнародне економічне право"; 

•  зв'язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами 

• сутності та системи міжнародного економічного права; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародного 

економічного права; 

• специфічних рис, що характеризують розвиток міжнародного економічного права 

на сучасному етапі; 

• засобів судового захисту в міжнародному економічному праві. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 

опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Міжнародне економічне 

право», які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  

 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  

 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його 



структура: вступ (1-2 стор), основна частина (8-10 стор), висновки (1-2 стор); перелік 

використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. При підготовці 

реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути 

рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 

відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 

«Міжнародне економічне право». Тему реферату студент може вибрати як із запропонованих 

тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 
Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

 

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права.  

1. Поняття та концепції міжнародного економічного права.  

2. Співвідношення міжнародного економічного права та внутрішньоднржавного права. 

3. Методи правового регулювання в МЕП. 

Теми рефератів : 

1. Система міжнародного економічного права. 

2. Концепції міжнародного економічного права.  

Література [1-37] 

 

Тема № 2.  Джерела МЕП 

1. Поняття та види джерел міжнародного економічного права. 

2. Міжнародні договори і міжнародні порядки в МЕП. 

3. Акти міжнародних організацій. 

4. Міжнародний звичай 

5. Особливості міжнародних економічних норм. 

Теми рефератів :  

3. Міжнародний економічний договір як основне джерело міжнародного 

економічного права. 

4. Кодифікація та уніфікація норм МЕП. 

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

 



Тема 3. Принципи міжнародного економічного права  

1. Загальна характеристика основних принципів МЕП. 

2. Співвідношення загальних принципів МПП та спеціальних принципів МЕП. 

3. Принцип свободи вибору організації зовнішньоекономічних зв’язків. 

4. Принцип невід'ємного суверенітету держави над своїми природними ресурсами та 

багатствами. 

5. Принцип економічного співробітництва.  

6. Принцип міжнародної економічної безпеки.  

Теми рефератів  :  

1. Принцип міжнародної економічної безпеки.  

2. Принцип міжнародної соціальної справедливості. 

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

 

Змістовий модуль 2. 

Окремі питання загальної частини міжнародного економічного права 

 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного економічного права 

1. Держава як суб’єкт МЕП. 

2. Іммунітети держави в МЕП. 

3. ЕКОСОР та ЮНКТАД. 

4. Регіональні та галузеві МЕО. 

5. ТНК як суб’єкт МЕП. 

6. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК. 

Теми рефератів :  

1. Іммунітети держави в МЕП. 

2. ЮНІДО. 

3. Взаємодія України і ЮНІДО. 

4. Кодекс поведінки ТНК. 

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

 

Тема № 5: Право економічної інтеграції 

5. Інституційні механізми та форми інтеграції.  

6. Співвідношення внутрішньоінтеграційних режимів та принципу найбільшого 

сприяння.  

7. Європейський економічний простір.  



8. Регіональні інтеграційні об’єднання держав. 

Теми рефератів :  

1. Основні міжнародні економічні інтеграційні об’єднання : правова основа заснування та 

діяльності. 

2. Європейський економічний простір. Система ЄС. 

3. Латиноамериканська економічна інтеграція. 

4. Азійська економічна інтеграція. 

5. Африканська економічна інтеграція. 

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

 

Тема 6. Міжнародно-правова відповідальність в МЕП Новий економічний порядок 

1. Відповідальність в МЕВ та форми її реалізації. 

2. Засоби вирішення міжнародних економічних спорів. 

3. Колективні санкції. 

4. Механізм вирішення економічних спорів між державами в міжнародних 

організаціях.  

Теми рефератів : 

1. Міжнародний арбітраж як один із засобів вирішення міжнародних економічних 

спорів. 

2. Добрі послуги як один із засобів вирішення міжнародних економічних спорів. 

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

 

Змістовий модуль 3. 

Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

 

Тема 7. Міжнародне торговельне право 

1. Джерела міжнародного торговельного права. Торговельні договори. 

2. Тарифні та нетарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі. 

3. Міжнародні організації, які регулюють товарні ринки. 

4. Система та право СОТ. 

Теми рефератів : 

1. Багатосторонні угоди системи СОТ. 

2. Політика нетарифного регулювання СОТ. 

3. Політика нетарифного регулювання ЄС. 



4. Принципи міжнародного торгового права. 

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

 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право 

1. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. 

2. Міжнародні договори, які регулюють рух капіталовкладень. 

3. Принципи міжнародного інвестиційного права. 

4. Правове регулювання прямих іноземних інвестицій. 

5. Питання експорту технології, приватизації, оподаткування. 

Теми рефератів : 

1. Принципи міжнародного інвестиційного права. 

2. Гарантування інвестицій за внутрішнім правом. 

3. Націоналізація та МЕП. 

4. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. 

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

 

Тема 9. Право міжнародної економічної допомоги 

1. Правопорядок в сфері міжнародної економічної допомоги.  

2. Види міжнародної економічної допомоги.  

3. Джерела права міжнародної економічної допомоги.  

4. Багатостороннє регулювання економічної допомоги.  

5. Міжнародні організації та економічна допомога.  

Теми рефератів : 

1. Предмети правовідносин при міжнародній економічній допомозі. 

2. Право міжнародної економічної допомоги. 

Література [5, 13, 30] 

 
6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Основні завдання 

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 



 
Додаткові завдання 

 

Змістовний модуль 1 

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

 

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного торгового права 

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Глобалізація світової економіки та проблема суверенітету держав. 

2. Співвідношення міжнародного економічного та міжнародного приватного права. 

3. Феномен „наднаціонального” регулювання в МЕВ. 

4. Теорія державного інтересу в МЕВ. 

5. Концептуальні підходи до предмету МЕП. 

6. Характерні риси сучасного міжнародного економічного правопорядку. 

Література [1-37] 

 

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права 

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Універсальні та спеціальні джерела МЕП. 

2. Хартія економічних прав і обов’язків держав 1974 року як джерело МЕП. 

3. Кодифікація та уніфікація в МЕП. 

4. Особливість міжнародного звичаю як джерела МЕП. 

5. Джерела транснаціонального права. 

6. Роль України в розвитку МЕП. 

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

 

Тема 3. Принципи міжнародного економічного права 

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Дія загальних принципів міжнародного прав в сфері МЕП. 

2. Клаузула про націю найбільшого сприяння. 

3. Застосування режиму найбільшого сприяння в двосторонніх договорах. 

4. Застосування принципу взаємної вигоди. 

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

 

Змістовий модуль 2.  

Окремі питання загальної частини міжнародного економічного права 



 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного економічного права  

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Держави як суб’єкти міжнародних приватноправових відносин. 

2. Правосуб’єктність міжнародних економічних організацій. 

3. Україна як суб’єкт МЕП. 

4. Європейський Союз як суб’єкт МЕП. 

5. Проблема статусу фізичних та юридичних осіб в правовому регулюванні МЕВ. 

6. Міжнародні неурядові організації економічного характеру. 

7. Торговельні представництва, їх функції. 

8. Державні органи зовнішньоекономічних зв’язків. 

9. Абсолютний та функціональний імунітет держав в МЕВ. 

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

 

Тема 5. Право міжнародної економічної інтеграції 

Питання винесені на самоопрацюваня 

2. Роль ТНК в процесах інтеграції. 

3. Державно-правові форми здійснення інтеграції. 

4. Субординаційний метод міжнародно-правового регулювання інтеграційних процесів. 

5. Співвідношення „внутрішньоінтеграційного” режиму та принципу найбільшого 

сприяння. 

6. Міжнародно-правове регулювання МЕВ між трьома „центрами економічної сили” 

(основними конкурентами на міжнародних товарних ринках) – ЄС, Японією, США. 

7. Визнання України в якості країни з ринковою економікою, його значення. 

8. Західно-європейські інтеграційні об’єднання. 

9. Латиноамериканський варіант регіональної інтеграції. 

10. Правові форми інтеграційних зв’язків в рамках СНД.  

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

 

Тема 6. Врегулювання спорів в МЕП. Міжнародно-правова відповідальність в МЕП  

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Механізм врегулювання спорів в рамках СОТ. 

2. Міжнародний трибунал ООН з морського права. 

3. Врегулювання спорів в міжнародному економічному праві. 

4. Політико-правові механізми попередження та врегулювання конфліктів в рамках ОБСЄ. 



5. Механізми врегулювання спорів між державами-учасницями СНД. 

6. Місце економічного суду СНД в механізмі врегулювання спорів.  

7. Індивідуальні та колективні контрзаходи в МЕВ. 

8. Відповідальність федеративної держави за дії суб’єкта федерації. 

9. Міжнародна відповідальність у випадках, коли немає порушення прав держави, але 

затронуті її інтереси. 

10. Міжнародний економічний порядок. 

11. Міжнародна економічна безпека. 

12. Недоліки системи правового регулювання МЕВ з точки зору фактів застосування 

економічної сили та міжнародної відповідальності за це. 

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

 

Змістовий модуль 3. 

Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

 

Тема 7. Міжнародне торгівельне право 

Питання винесені на самоопрацюваня 

1. Міжнародний правопорядок в сфері міжнародної торгівлі. 

2. Міжнародно-правове регулювання транснаціональних товарних ринків. 

3. Система СОТ. 

4. Міжнародно-правове регулювання сфери послуг в МЕВ. 

5. Угода про торгівельні аспекти прав на інтелектуальну власність. 

6. Режим найбільшого сприяння в міждержавних відносинах. 

7. Україна і міжнародна торгівельна система. 

8. ІV Ломейська конвенція як договірно-правовий інструмент встановлення нового 

міжнародного економічного порядку. 

9. Антидемпінговий процес та застосування антидемпінгового мита в ЄС. 

10. Державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності в Україні. 

11. Кіотська конвенція як міжнародний правовий документ в митній справі. 

12. Нетарифні обмеження в міжнародній торгівлі. 

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

 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право 

Питання винесені на самоопрацюваня  

1. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. 



2. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. 

3. Вплив міжнародного права на внутрішньодержавне право в тому, що стосується 

регулювання іноземних інвестицій. 

4. Зв’язок між питанням про імунітет держав та правовідносинами в сфері інвестицій. 

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

 

Тема 9. Право міжнародної економічної допомоги 

Питання винесені на самоопрацюваня  

1. Право міжнародної економічної допомоги як підгалузь МЕП. 

2. Форми економічної допомоги країнам, що розвиваються, механізми їх реалізації. 

3. Міжнародні організаційно-правові структури для надання міжнародної економічної 

допомоги.   

4. Міжнародний ринок економічної допомоги. 

Література [5, 13, 30] 

 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Міжнародне економічне право», а також відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі міжнародного права та 

порівняльного правознавства. 

 

 
6.5 Методика активізації процесу навчання 

 
1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Міжнародне економічне право» 

передбачає:  

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також 

у процесі самостійного написання рефератів; 



б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного економічного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 

повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 

можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 

позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 



 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Міжнародне економічне право».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Міжнародне економічне право». Під час семінарських занять застосовуються такі засоби 

контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 



- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 

- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 

“зараховано” чи “не зараховано”. 

 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ) 

 
Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного економічного права 

1. Що являють собою міжнародні економічні відносини? У чому вони знаходять своє 

практичне вираження? 

2. Які дві групи відносин є об'єктом регулювання в міжнародному економічному 

праві? 

3. Які подгалузі/інститути має міжнародне економічне право? 

4. Чи може держава бути суб'єктом міжнародних приватноправових відносин? 

5. Чи має значення для міжнародного економічного правопорядку ступінь участі тієї 

чи іншої держави в регулюванні внутрішньої економіки? 

6. Які методи правового регулювання використовуються в МЕП? 

7. Чому полягає проблема міжнародної економічної безпеки ? 



8.  Чи можна державам застосовувати економічну силу? 

9. Чим викликана поява феномена наднаціонального регулювання? 

10. У чому полягає зв'язок сучасної концепції міжнародного економічного права з 

доктриною И.С. Перетерского «міжнародного публічного цивільного права» 

(«міжнародного майнового права»)? 

11. У чому виявляється взаємопроникнення МЭП і внутрішнього права?  

12. Чому спроби экстратерриториального застосування національного права є загрозою 

стабільності міжнародного економічного правопорядка? 

13. Що таке правовий режим? Види правових режимів. 

14. Яка взаємозалежність існує між системою МЭО і системою МЭП? 

15. Що таке глобальна правова система? 

16. Які ви знаєте джерела МЕП ? Дайте їхню загальну характеристику. 

17. Яка роль міжнародних економічних договорів серед джерел МЕП ? 

18. Які види міжнародних економічних договорів ви знаєте ? 

19. Чи велика роль міжнародно-правового звичаю в міжнародній економічній системі? 

20. Яка роль актів міжнародних економічних організацій серед джерел МЕП ? 

21. У чому відмінність актів міжнародних економічних організацій як джерела МЕП від 

актів інших міжнародних організацій як джерел інших галузей МП ? 

22. Яка роль “м’якого” права серед джерел МЕП ? 

23. Яка роль загальних принципів міжнародного права в міжнародній економічній 

системі? 

24. У чому виявляється принцип співробітництва в міжнародній економічній системі? 

25. Як співвідносяться принцип співробітництва і принцип взаємної вигоди? 

26. Які методи забезпечення рівноправності застосовуються в міжнародній економічній 

системі? 

27. Як співвідносяться загальні і спеціальні міжнародно-правові принципи? 

28. У чому особливість принципів-стандартів? Які принципи включаються в цю групу? 

29. Яке правовий зміст принципу суверенітету держав над природними ресурсами? 



30. У чому складається проблема взаємності в міжнародній економічній системі? 

31. У чому складається взаємозв'язок між принципом взаємної вигоди і принципом 

взаємності? 

32. Чи дозволяє принцип економічної недискримінації поліпшувати умови для окремих 

держав, їхніх осіб і речей? 

33. Який зв'язок існує між принципом недискримінації і ПНБ?  

34. У чому полягає механізм дії принципу найбільшого сприяння?  

 

Змістовий модуль 2. 

Окремі питання загальної частини міжнародного економічного права 

1. Що означає поняття «суб'єкт МЕП»? 

2. Що входить у поняття «міжнародна правосуб'єктність»? 

3.  Чи володіють якістю суб'єкта МЭП багатонаціональні підприємства (ТНК)? 

4. Як змінюються в міжнародній економічній системі економічні функції держав? У чому 

полягають економічні права й обов'язки держав? 

5. Яким чином диференційовані держави в МЕП? 

6. За якими критеріями склалася диференціація держав у міжнародній економічній 

системі? 

7. Чи є суб'єктом МЕП «міжнародне співтовариство держав» у цілому? 

8. Коли держави беруть участь у міжнародних приватноправових відносинах? 

9. У чому полягає проблема державного імунітету в МЭП? 

10. У чому суть концепції «функціонального імунітету»? 

11. Які існують різновиду юрисдикції держав? 

12. У чому полягає проблема экстратерриториалъной юрисдикції? 

13. У чому полягають проблеми України як суб'єкта МЕП? 

14. Які українські державні органи задіяні в забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків? 

15. Які міжнародні організації діють у міжнародній економічній системі? 

16. У чому полягають особливості міжнародних економічних організацій? 

17. Чому зростає роль неурядових міжнародних організацій? 

18.  Чи є приватні особи суб'єктами МЭП? 

19. Як розуміється термін «оператор МЭО»? 



20. Що роблять фізичні особи як оператори МЭО? Як оформляється правовий режим 

їхнього статусу і діяльності в міжнародній економічній системі? 

21. Що роблять юридичні особи як оператори МЭО? 

22. Чому виділяється роль багатонаціональних підприємств у міжнародній економічній 

системі? 

23. Які існують види багатонаціональних підприємств (ТНК)? 

24. Чи ідентичні поняття «багатонаціональне підприємство» і «транснаціональна 

корпорація»? 

25. Що розуміється під терміном «міжнародна юридична особа»? 

26. Як регулюється статус і діяльність багатонаціональних підприємств (ТНК) на 

універсальному рівні?  

27. У чому полягає внесок МОТ у регулювання проблематики багатонаціональних 

підприємств? 

28. Як відрегульована проблематика багатонаціональних підприємств у рамках ОЭСР? 

29. Які багатобічні правові інструменти в частині створення і розвитку багатонаціональних 

підприємств (ТНК) маються в країн СНД? 

30.  Чи припустима дипломатичний захист багатонаціональних підприємств? 

31. Що може бути об'єктом суперечки в міжнародній економічній системі? 

32. У яких суперечках задіяне внутрішнє право, а в якиих — міжнародне? 

33. Як зобов'язані поводитись держави згідно МП, якщо в рамках спочатку обраних засобів 

аирішення суперечки їм не вдалося прийти до згоди? 

34. Які суперечки виділяються Статутом ООН в окрему категорію міжнародних 

суперечок? 

35. Чим пояснити об'єктивну тенденцію інтернаціоналізації проблематики врегулювання 

споровши між приватними особами з різних країн, а також «діагональних» суперечок? 

36. Які норми, що мають відношення до МЭП, були сформульовані міжнародними судами? 

37. Яка компетенція Суду ЄС? Є чи специфіка в Суду ЄС? 

38. Які бувають міжнародні арбитражі? 

39. Як обстоїть справа з волевиявленням сторін щодо місця арбітражу і правил процедури? 

40. Що привнесла в міжнародне процесуальне право Вашингтонська конвенція по 

врегулюванню інвестиційних суперечок 1965 р.? 

41. Які уніфіковані на міжнародному рівні правила арбітражних процедур є найбільш 

відомими? 

42. Яким був механізм вирішення спорів в ГАТТ? 

43. Яким став механізм вирішення спорів у ВТО? У чому його характерні риси? 



44. Які суперечки розглядає Міжнародний трибунал по морському праву? 

45. Як повинні вирішуватися суперечки в рамках Договору до Енергетичної хартії 1991 р.? 

46. У чому може полягати правопорушення з боку публічних осіб у міжнародній 

економічній системі? 

47. Як розмежувати правопорушення в сфері МЕП і правопорушення в інших сферах? 

 

Змістовий модуль 3. 

Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

1. Чим термін «зовнішня торгівля» відрізняється від терміна «міжнародна торгівля»? 

2. З яких компонентів складається міжнародна торгова система? 

3. Як можна визначити поняття «міжнародного торгового права»? Що входить у його 

предмет? 

4. У чому укладаються методи міжнародного торгового права? 

5. Які існують джерела міжнародного торгового права? 

6. Що таке Гаванська хартія? Яке відношення вона має до міжнародного торгового 

права? 

7. Коли і як виникло Генеральне угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ)? У чому укладається 

його стратегія? 

8. Які питання регулює стаття III ГАТТ? Стаття VI? Стаття XI? стаття XVI? Стаття XX? 

Стаття XXIV? 

9. Який зв'язок існує між міжнародним торговим правом і правом економічного 

розвитку? 

10. На яких принципах функціонує міжнародне торгове право? 

11. Що таке компенсаційне мито? 

12. Які нетарифні міри регулювання використовуються державами? 

13. Що таке захисної міри? 

14. У чому складаються основні положення антидемпінгового права? 

15. Які основні стадії антидемпінгового процесу? 

16. Що таке нормальна ціна товару? 

17. Що таке транснаціональний товарний ринок? Якими засобами і методами 

регулюються ці ринки?  

18. Які існують головні органи ВТО? 

19. У чому полягають основні функції ВТО? 

20. Що таке Механізм огляду торгової політики? Як він функціонує? 



21. Що розуміється під «горизонтальним» і «вертикальним» регулюванням у міжнародній 

торговій системі? 

22. Що таке «невидима торгівля»? Яким основним міжнародно-правовим документом 

вона регулюється на багатобічному (універсальному) рівні? 

23. Яким образом зв'язаний Міжнародний валютний фонд (МВФ) із проблематикою 

правового регулювання сфери послуг? 

24. У чому виражається диференціація правового режиму міжнародної торгівлі 

послугами? 

25. З яких компонентів складається міжнародна фінансова система? 

26. Що є предметом міжнародного фінансового права? 

27. Які методи міжнародно-правового регулювання використовуються в міжнародній 

фінансовій системі? 

28. Які виділяються принципи міжнародного фінансового права? 

29. Якими міжнародно-правовими засобами забезпечується рівновага платіжних балансів 

держав у міжнародній фінансовій системі? 

30. Що таке БМР? 

31. Якими питаннями займається FATF? 

32. Яку роль грають квоти держав у капіталі МВФ? 

33. У чому полягають елементи наднаціональності в МВФ? 

34. Які органи існують в МВФ і МБРР? 

35. .Які види угод укладає МВФ із державами-членами ? 

36. Як йшла еволюція системи і права МВФ? 

37. З чого складається фінансова система України? 

38. Який правовий статус України в МВФ? 

39. Як позначається явище глобалізації на зміні оперативної діяльності МВФ? 

40. Чи є Україна учасницею багатосторонніх міжнародних угод, що регулюють питання 

іноземних інвестицій? 

41. Що складає предмет правовідносин в інвестиційній сфері? 

42. Якими засобами і механізмами регулюється рух інвестицій на багатобічній основі? 

43. Чи входить інвестиційна діяльність у сферу регулювання ВТО? 

44. Як взаємодіють міжнародне інвестиційне право і внутрішнє право? 

45. Що містить у собі режим прийому і захисту інвестицій, установлюваний державами? 

46. Що служить гарантіями інвестицій? 

47. Як регулюються питання прав держави на експропріацію/націоналізацію? 



48. Як обстоїть справа з уніфікацією інвестиційного законодавства в рамках СНД? 

49. Що таке КОКОМ? Вассенаарські домовленості? Яке відношення мають вони до 

питань інвестицій? 

50. Які компоненти входять у міжнародну інвестиційну систему? 

51. Чи ідентичні поняття «інвестиції» і «капіталовкладення»? 

52. Які бувають форми (види) інвестицій? 

53. Що входить у регулятивний компонент міжнародної інвестиційної системи? 

54. Що є предметом міжнародного інвестиційного права?  

55. Чи є суб'єктами міжнародного інвестиційного права багатонаціональні підприємства 

(ТНК/ТНБ)? 

56. Які договірні джерела маються в міжнародному інвестиційному праві? 

57. Чи діє в даний час Багатостороння угода по інвестиціях (МСИ)? 

58. Які питання в міжнародній інвестиційній системі регулює багатобічна Вашингтонська 

конвенція 1965 р.? 

59. Які питання регулюються діагональними угодами (державними контрактами)? 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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". 

 
 

VIII. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародне 

економічне право» є розробка електронних засобів навчання і технологій їхнього 

застосування. Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної роботи 

студентів, так і з використанням мультимедійного устаткування на лекційно-семінарських 

заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  
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