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ВСТУП 
Міжнародне економічне право на сьогодні розглядається як 

універсальний інструмент організації міждержавного діалогу і 

єдиного міжнародного нормативно-правового масиву, у рамках якого 

можливе становлення, розвиток і вдосконалювання  різних форм 

колективного співробітництва держав і народів з метою досягнення 

загального миру і взаєморозуміння.  

Предметом навчальної дисципліни є міжнародні відносини, що 

виникають у сфері міжнародного економічного співробітництва, та правові 

норми, що регулюють ці відносини. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним 

характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; 

тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також 

юридичних дисциплін. Програма враховує набуті студентами знання 

під час вивчення курсів «Теорія держави та права», «Господарське 

право», «Міжнародне право» готує їх до вивчення у майбутньому 

інших навчальних дисциплін. 

Пропонована програма навчальної дисципліни «Міжнародне 

економічне право» спрямована на вивчення теоретичного матеріалу та 

практичних аспектів створення у світі конструктивного інструменту 

економічної співпраці між суб’єктами міжнародних економічних 

правовідносин  з питань дотримання загальних та спеціальних 

принципів міжнародного економічного права, належного 

забезпечення законних прав та інтересів юридичних та фізичних осіб 

у сфері міжнародних економічних відносин, соціального забезпечення 

тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

модулів: 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного 

права.  

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях 

міжнародного економічного права. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне 

економічне право» є формування знань студентів стосовно змісту 

міжнародних економічних відносин, ролі та значення міжнародного 

економічного права та його впливу на правову свідомість та правову 

культуру населення.  
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1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Міжнародне економічне право» є оволодіння системою норм і 

принципів міжнародного економічного права як складової частини 

міжнародного публічного права; вивчення системи міжнародно-

правових актів, що містять відповідні правові норми і принципи; 

формування у студентів системи знань про основні форми 

міжнародного економічного права (міжнародну торгівлю, 

міжнародний рух капіталу, валютно-фінансові та кредитні відносини, 

науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили 

тощо), про сучасні форми активації міжнародного економічного права 

(вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); окреслення 

місця та ролі України в міжнародних економічних відносинах, 

перспектив участі країни в міжнародних господарських зв’язках; 

досягнення розуміння студентами сутності та системи міжнародного 

економічного співробітництва між державами, їх угрупованнями, 

міжнародними організаціями та іншими учасниками міжнародних 

економічних відносин, а також опанування основних норм та 

принципів, які регулюють ці відносини. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: 

– поняття, що характеризують базові елементи механізму 

регулювання міжнародно-правових відносин; 

– зміст основних принципів міжнародного економічного права; 

– перелік провідних галузей міжнародного економічного права, 

їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового регулювання); 

– назви, структуру і зміст основних положень найважливіших 

міжнародних економічних договорів; 

– основні міжнародні економічні організації, їх функції та 

відносини з Україною; 

– способи правового регулювання міжнародного 

співробітництва у промисловості, сільськогосподарського, науково-

технічного співробітництва. 

вміти:  
– знаходити в системі джерел міжнародного права необхідний 

для вирішення конкретної юридичної ситуації правовий документ; 

– виокремлювати елементи структури окремої матеріально-

правової норми та складові колізійної норми права; 
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– виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і 

національного права; 

– тлумачити зміст норм міжнародного права, використовуючи 

базові поняття правознавства; 

– уміти на практиці застосувати набуті знання. 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної 

програми, затвердженої Вченою радою ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 21.09.2016 р. 

(протокол № 7). 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни  

«Міжнародне економічне право» для спеціальності 081 «Право» освітнього 
ступеня бакалавр з правознавства 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів:  денна 2, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: вибіркова 

4. Курс: денна 2, заочна  3.     

5. Семестр: денна 2 заочна 2. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр  -, 2 семестр 108. 

- лекції: 1 семестр , 2 семестр -34. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр - 30. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр - 36. 

- індивідуально-консультаціна робота :  1 семестр -, 2 семестр - 8. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -ПМК. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр -,  2 семестр -4. 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 108. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр 8 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -6. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр 94. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр ПМК. 

 
Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни  

«Міжнародне економічне право» для студентів спеціальності 081 «Право» 
освітнього ступеня бакалавр з правознавства 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів:  денна 2, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: вибіркова 

4. Курс: денна 2, заочна  3.     

5. Семестр: денна 2 заочна 2. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр  -, 2 семестр - 90. 

- лекції: 1 семестр , 2 семестр -16. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр - 28. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр - 46. 

- індивідуально-консультаціна робота :  1 семестр -, 2 семестр - -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -ПМК. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр -,  2 семестр -4. 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр - 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -. 
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Таблиця 1.3. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Міжнародне 
економічне право» для студентів для спеціальності 081 «Право» 

  Білгород-Дністровського, Херсонського, Черкаського локальних центрів 
дистанційного навчання освітнього ступеня бакалавр бакалавр з 

правознавства 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів:  денна -, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: нормативна 

4. Курс: денна -, заочна 3.     

5. Семестр: денна - заочна 2. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр  -, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр -,  2 семестр -. 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 10. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр 6 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -4. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр 98. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр ПМК. 

 
Таблиця 1.4. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Міжнародне 

економічне право» для студентів для спеціальності 081 «Право»  
Полтавського локального центру дистанційного навчання освітнього ступеня 

бакалавр бакалавр з правознавства 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів:  денна -, заочна 2. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: вибіркова 

4. Курс: денна -, заочна 3.     

5. Семестр: денна - заочна 2. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр  -, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр -. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр -,  2 семестр -. 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр - 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр --. 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр 9-. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -. 
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Розділ 2.  Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни на 

ІІ семестр 2016/2017 навчального року для студентів спеціальності 081 
«Право» 

 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 64 год., у т.ч.:                 
- лекція – 34 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- семінарське – 30 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Самостійна робота 
студента – 36 год., у т.ч. 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

- виконання домашніх завдань 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
- підготовка до семінарських 
занять 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  

3. Проведення модульної 
контрольної роботи 

      Х        Х  

4. Форма контролю:                 
- ПМК                Х 
- екзамен                 

 

 
Таблиця 2.2. Робочий графік навчальної дисципліни на ІІ семестр 

2017/2018 навчального року для студентів напряму підготовки  
081 «Право» 

 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 44 год., у т.ч.:                 
- лекція – 16 год. 4  2  2  2  2  2  2    
- семінарське – 28 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
2. Самостійна робота 
студента – 46 год., у т.ч. 

4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 

- виконання домашніх завдань 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
- підготовка до семінарських 
занять 

2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2  

3. Проведення модульної 
контрольної роботи 

      Х        Х  

4. Форма контролю:                 
- ПМК                Х 
- екзамен                 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом навчального 
часу за видами занять 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми 

навчання  спеціальності 081 «Право» 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
су

л
ь

т
а

т
и

в
-

н
а

 р
о
б

о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

1. 
Поняття, предмет, система та джерела 
міжнародного економічного права 

5 2 – – 2 1 

2. Джерела міжнародного економічного права 4 2 2 – – – 

3. 
Гармонізація законодавства України з 
міжнародним економічним правом 

4 2 2 – – 
– 

4. Принципи міжнародного економічного права 5 2 – – 2 1 

5. 
Суб’єкти міжнародного економічного права. 
Держава як суб’єкт міжнародного економічного 
права 

4 2 2 – – 
– 

6. Міжнародні економічні організації 6 2 2 – 2 – 
7. Транснаціональні корпорації (ТНК) 4 2 2 – – – 
8. 

 
Право міжнародних економічних договорів 
 

4 

 

2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

 Всього 36 16 12 – 6 2 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

9. Міжнародне торгове право і СОТ 9 2 2 – 4 1 
10. Міжнародне валютне право 7 2 2 – 3 – 
11. Міжнародне інвестиційне  право 8 2 2 – 3 1 
12. Міжнародне митне право 7 2 2 – 3 – 
13. Міжнародне транспортне право 8 2 2 – 3 1 

14. 
Міжнародно-правове регулювання промислового, 
сільськогосподарського і науково-технічного 
співробітництва 

7 2 2 – 3 
– 

15. 
Основи права міжнародної економічної 
конкуренції 

8 2 2 – 3 1 

16. Міжнародне трудове право 9 2 2 – 4 1 

17. 
Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності 
9 2 2 – 4 

1 

 Всього 72 18 18 – 30 6 
 Разом: 108 34 30 – 36 8 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми 

навчання спеціальності 081«Право» 

 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я
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р
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к
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и
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н
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т
я
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н

а
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о

б
о
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а
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д

и
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у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
су

л
ь

т
а

т
и

в
-

н
а

 р
о
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

1. 
Поняття, предмет, система та джерела 
міжнародного економічного права 

4 2 – – 2 – 

2. Джерела міжнародного економічного права 2 – 2 – – – 

3. 
Гармонізація законодавства України з 
міжнародним економічним правом 

4 – 2 – 2 
– 

4. Принципи міжнародного економічного права 2 – – – 2 – 

5. 
Суб’єкти міжнародного економічного права. 
Держава як суб’єкт міжнародного економічного 
права 

4 2 2 – – 
– 

6. Міжнародні економічні організації 6 2 2 – 2 – 
7. Транснаціональні корпорації (ТНК) 4 2 2 – – – 
8. 

 
Право міжнародних економічних договорів 
 

4 

 
– 

2 

 

– 

 

2 

 

– 

 Всього 30 8 12 – 10 – 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

9. Міжнародне торгове право і СОТ 8 2 2 – 4 – 
10. Міжнародне валютне право 7 2 2 – 3 – 
11. Міжнародне інвестиційне  право 5 – 2 – 3 – 
12. Міжнародне митне право 7 2 2 – 3 – 
13. Міжнародне транспортне право 5 – 2 – 3 – 

14. 
Міжнародно-правове регулювання промислового, 
сільськогосподарського і науково-технічного 
співробітництва 

7 2 2 – 3 
– 

15. 
Основи права міжнародної економічної 
конкуренції 

3 – – – 3 – 

16. Міжнародне трудове право 8 2 2 – 4 – 

17. 
Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності 
6 – 2 – 4 

– 

 Всього 60 8 16 – 36 – 
 Разом: 90 16 28 – 46 – 
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Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 081 «Право» 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

ін
д

и
в
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у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
су

л
ь

т
а

т
и

в
-

н
а

 р
о
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

1. 
Поняття, предмет, система та джерела 
міжнародного економічного права 

5 2 – – 3 – 

2. Джерела міжнародного економічного права 5 – 2 – 3 – 

3. 
Гармонізація законодавства України з 
міжнародним економічним правом 

4 – – – 
4 – 

4. Принципи міжнародного економічного права 4 – – – 4 – 

5. 
Суб’єкти міжнародного економічного права. 
Держава як суб’єкт міжнародного економічного 
права 

5 2 – – 
3 – 

6. Міжнародні економічні організації 5 – 2 – 3 – 
7. Транснаціональні корпорації (ТНК) 5 2  – 3 – 
8. 

 
Право міжнародних економічних договорів 
 

3 

 
– – 

– 

 

3 – 

 Всього 36 6 4 – 26 – 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

9. Міжнародне торгове право і СОТ 9 2 – – 7 – 
10. Міжнародне валютне право 8 – – – 8 – 
11. Міжнародне інвестиційне  право 8 – – – 8 – 
12. Міжнародне митне право 8 – – – 8 – 
13. Міжнародне транспортне право 8 – – – 8 – 

14. 
Міжнародно-правове регулювання промислового, 
сільськогосподарського і науково-технічного 
співробітництва 

8 – 
 

– – 8 
– 

15. 
Основи права міжнародної економічної 
конкуренції 

7 – – – 7 – 

16. Міжнародне трудове право 7 – – – 7 – 

17. 
Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності 
9 – 2 – 7 

– 

 Всього 72 2 2 – 68 – 
 Разом: 108 8 6 – 94 – 
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Таблиця 3.6. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 081 «Право» Білгород-Дністровського, 

Херсонського, Черкаського локальних центрів дистанційного навчання 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

ін
д

и
в
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у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
су

л
ь

т
а

т
и

в
-

н
а

 р
о
б

о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

1. 
Поняття, предмет, система та джерела 
міжнародного економічного права 

5 2 – – 
3 – 

2. Джерела міжнародного економічного права 5 – 2 – 3 – 

3. 
Гармонізація законодавства України з 
міжнародним економічним правом 

4 – – – 
4 – 

4. Принципи міжнародного економічного права 4 – – – 4 – 

5. 
Суб’єкти міжнародного економічного права. 
Держава як суб’єкт міжнародного економічного 
права 

4 – – – 
 

4 
– 

6. Міжнародні економічні організації 5 – 2 – 3 – 
7. Транснаціональні корпорації (ТНК) 6 2  – 4 – 
8. 

 
Право міжнародних економічних договорів 
 

3 

 
– – 

– 

 

3 – 

 Всього 36 4 4 – 28 – 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

9. Міжнародне торгове право і СОТ 9 2 – – 7 – 
10. Міжнародне валютне право 8 – – – 8 – 
11. Міжнародне інвестиційне  право 8 – – – 8 – 
12. Міжнародне митне право 8 – – – 8 – 
13. Міжнародне транспортне право 8 – – – 8 – 

14. 
Міжнародно-правове регулювання промислового, 
сільськогосподарського і науково-технічного 
співробітництва 

8 – 
 

– – 8 
– 

15. 
Основи права міжнародної економічної 
конкуренції 

7 – 
– 

– 7 
– 

16. Міжнародне трудове право 8 – – – 8 – 

17. 
Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності 
8 – – – 8 

– 

 Всього 72 2 – – 70 – 
 Разом: 108 6 4 – 98 – 



Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни, яка викладається для студентів денної 

форми навчання спеціальності 081 «Право» 
 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
 

1 2 3 4 5 

Модуль І. Загальні положення міжнародного економічного права 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела міжнародного 

економічного права» 

Лекція 1. «Поняття, предмет, система та джерела 

міжнародного економічного права» 

1. Поняття міжнародного економічного правопорядку.  

2. Поняття міжнародного економічного права.  

3. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.  

 

        

 

2 

 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та 

джерела міжнародного економічного права» 

 

– 

 

1-6 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного права» 

Лекція 2. «Джерела міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного 

економічного права.  

2. Поняття та система джерел міжнародного економічного 

права. Класифікація джерел міжнародного економічного 

права.  

3. Основні джерела міжнародного економічного права. 

Спеціальні джерела міжнародного економічного права.  

2 

 

 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного 

права» 

Семінар 1. «Джерела міжнародного 

економічного права» 

1. Міжнародний економічний договір – 

основне джерело міжнародного економічного 

права.  

2. Міжнародно-правовий звичай – 

закріплені неписані правила організації і 

здійснення міжнародних економічних 

2 

1-6 
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1 2 3 4 5 

відносин.  

3. Рішення міжнародних організацій – 

відповідні правила та здійснення 

міжнародних економічних відносин.  

4. Резолюції міжнародних економічних 

організацій як джерела міжнародного 

економічного права. З 

5. агальні принципи міжнародного права, 

міжнародні судові рішення.  

6. Юридичні доктрини як джерела 

міжнародного економічного права.  

7. Міжнародні кодекси поведінки – правила 

поведінки відповідних суб'єктів міжнародних 

економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом» 

Лекція 3. «Гармонізація законодавства України з 

міжнародним економічним правом» 

1. Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом. Створення та розвиток національної 

правової основи міжнародного співробітництва.  

2. Загальні питання гармонізації.  

3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

правом. Первинна та вторинна трансформація. 

 

2 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України 

з міжнародним економічним правом» 

Семінар 2. «Гармонізація законодавства 

України з міжнародним економічним 

правом» 

1. Ратифікаційна діяльність парламенту 

України. Питання щодо практичної реалізації 

норм та принципів міжнародного права.  

2. Зближення Європейського права і 

законодавства України. Українсько-

Європейський консультативний центр з 

питань законодавства.  

3. Гармонізація законодавства України з 

2 
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1 2 3 4 5 

правом Європейського Союзу.  

4. Роль Президента України та органів 

виконавчої влади щодо забезпечення процесу 

узгодження національного законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу. 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного економічного права» 

Лекція 4. «Принципи міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика поняття «принципи». Поняття та 

система принципів міжнародного економічного права.  

2. Характеристика основних (загальних) принципів 

міжнародного економічного права.  

3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права. 

2 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного 

економічного права» 

 

- 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

Лекція 5. «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

1. Поняття суб’єкта міжнародного економічного права. 

Загальна класифікація суб’єктів міжнародного економічного 

права. 

2. Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та 

припинення міжнародної дієздатності. Особливості 

міжнародної деліктоздатності.  

3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного 

економічного права.  

4. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

економічного права. Міжнародні економічні організації в 

2 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

Семінар 3. «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика визначення ознак 

держави. Правовий статус держави як 

суб’єкта міжнародного економічного права. 

2. Міжнародна правоздатність держави. 

Міжнародна дієздатність держави. Імунітет 

держави. Види імунітетів держави. 

3. Україна як суб'єкт міжнародного 

економічного співробітництва.  

2 

35-50 
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системі ООН, правові основи їх діяльності.  

5. Правовий статус транснаціональних підприємств у 

міжнародних економічних відносинах. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність України. 

Організаційні форми участі держав у 

міжнародному співробітництві.  

4. Інтеграція України з метою входження до 

європейського економічного простору. 

Міжнародні економічні відносини України з 

Європейським Союзом.  

5. Розвиток відносин із Світовою 

організацією торгівлі.  

 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Лекція 6. «Міжнародні економічні організації» 

1. Поняття міжнародної економічної організації та її 

правовий статус. Особливості укладення статутних 

документів міжнародних економічних організацій.  

2. Рівні правового регулювання міжнародних економічних 

організацій.  

3. Особливості реалізації правосуб’єктності міжнародних 

економічних організацій. 

 2 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Семінар 4. «Міжнародні економічні 

організації» 

1. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН. Генеральна Асамблея, 

Економічна та Соціальна Рада – головні 

органи ООН.  

2. Правовий статус Європейського Союзу як 

суб’єкта  міжнародних економічних 

відносин. Рада Економічної Взаємодопомоги 

в системі міжнародного економічного 

співробітництва.  

3. Роль регіональних економічних організацій 

на пострадянському просторі у розбудові 

системи сучасного міжнародного 

економічного правопорядку.  

4. Співдружність Незалежних Держав – 

регіональна економічна організація. Правові 

засади здійснення економічного 

2 
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співробітництва в рамках Співдружності 

Незалежних Держав.  

5. Правові основи функціонування 

Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС) як форми поглиблення 

багатостороннього економічного 

співробітництва.  

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Лекція 7. «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

1.Поняття ТНК та її правовий статус.  

2.Критерії визначення ТНК як суб’єкта міжнародного 

економічного права.  

3.Особливості макроструктури ТНК. Поняття та загальна 

характеристика правового механізму діяльності ТНК. 

4.Правова природа ТНК. 

 
2 

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Семінар 5. «Транснаціональні корпорації 

(ТНК)» 

1. Проблеми класифікації ТНК за юридичним 

змістом прав та обов’язків їх учасників.  

2. Юридичні відносини ТНК з державою, їх 

походження та порядок здійснення 

діяльності. 

3. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності ТНК на регіональному рівні.  

4. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності ТНК на універсальному рівні.  

5. Система Керівних принципів ТНК. 

Значення проекту Кодексу поведінки ТНК.            

6. Багатонаціональні та транснаціональні 

підприємства. 

 

2 

35-50 

Тема 8 «Право міжнародних економічних договорів» 

Лекція 8. «Право міжнародних економічних договорів» 

1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів. 

2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних 

2 

 

Тема 8 «Право міжнародних економічних 

договорів» 

Семінар 6.  «Право міжнародних 

економічних договорів» 

2 
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економічних договорів.  

3. Види міжнародних економічних договорів. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні договори. Оплатні та 

безоплатні договори. Формальні, реальній консенсуальні 

договори. Поділ міжнародних економічних договорів за 

змістом. 

 

1. Міжнародно-правове регулювання порядку  

укладення міжнародних економічних 

договорів. Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. 

Віденська конвенція про право договорів між 

державами і міжнародними організаціями від 

21 березня 1986 р. Міжнародні економічні 

договори між державами та міжнародними 

економічними організаціями. 

2. Загальна характеристика Закону України 

«Про міжнародні договори України» від 29 

червня 2004 р.  

3. Укладення міжнародних договорів 

України. Ратифікація міжнародних договорів 

України. Затвердження міжнародних 

договорів України.  

4. Припинення та зупинення дії міжнародних 

договорів. Контроль за виконанням Закону 

України «Про міжнародні договори України» 

та міжнародних договорів України. 

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Лекція 9. «Міжнародне торгове право і СОТ» 

1. Міжнародне торгове право як складова частина 

міжнародного економічного права. Поняття міжнародного 

торгового права.  

2. Джерела міжнародного торгового права.  

2 

 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Семінар 7. «Міжнародне торгове право і 

СОТ» 

1. Міжнародні торговельні договори, угоди 

про товарообіг, клірингові угоди. Порядок 

укладення договору міжнародної купівлі-

2 
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3. Система міжнародного торгового права. Принципи 

міжнародної торгівлі.  

 

продажу товарів згідно положень Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів  від 11 

квітня 1980 р. Конвенція про позовну 

давність у міжнародній купівлі-продажу 

товарів від 14 червня 1974 р. 

2. Світова організація торгівлі як міжнародна 

економічна організація. Правовий статус і 

сфера діяльності СОТ. Цілі СОТ.  

3. Принципи діяльності СОТ. Переваги та 

недоліки торгової системи СОТ. 

4. Особливості членства в СОТ. Правовий 

статус України як постійного члена СОТ.  

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

Лекція 10. «Міжнародне валютне право» 

1. Поняття і джерела міжнародного валютного права. 

Предмет міжнародного валютного права. Поняття валютних 

правовідносин. Суб'єкти валютних правовідносин. Поняття 

валютних операцій.  

2. Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина 

європейська валюта країн-членів Європейської валютної 

системи.  

3. Загальна характеристика організаційно-правового 

механізму міжнародної валютної системи. Класифікація 

міжнародно-кредитних організацій. Організація валютно-

кредитних відносин.  

 

 

2 

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

Семінар 8. «Міжнародне валютне право» 

1. Міжнародні кредитні організації і фонди: 

їх функціонування і міжнародно-правове 

регулювання (на прикладі МВФ, МБРР).  

2. Загальні положення з питань валютного 

регулювання. Роль державних органів у сфері 

валютного регулювання і валютного 

контролю.  

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй 

про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів від 11 квітня 1980 р. та її роль у 

міжнародних валютно-кредитних відносинах. 

 

2 
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Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

Лекція 11. «Міжнародне інвестиційне  право» 

1. Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного 

права та його джерел. Принципи міжнародного 

інвестиційного права. 

2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.  

3. Зміст міжнародної інвестиційної діяльності. Види 

інвестицій та форми інвестиційної діяльності.  

 

2 

 

Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

Семінар 9. «Міжнародне інвестиційне  

право» 

1. Міжнародно-правове регулювання 

іноземних інвестицій. Міжнародно-правові 

засоби для вирішення інвестиційних спорів. 

2. Конвенція про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та 

іноземними особами  від 18 травня 1965 р.              

3. Загальна характеристика Сеульської 

конвенції від 11 жовтня 1985 р. про 

заснування Багатостороннього агентства з 

гарантій інвестицій. 

4. Міжнародні договори як джерело 

інвестиційного права. Контроль за належним 

виконанням зобов’язань, що випливають з 

міжнародних інвестиційних договорів. 

 

2 

 

 

1-6,38 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

Лекція 12. «Міжнародне митне право»  

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного митного права.  

2. Міжнародне митне право як підгалузь міжнародного 

економічного права.  

3. Міжнародно-правові стандарти митного регулювання.  

4. Всесвітня митна організація – основний суб'єкт 

регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні. 

 

2 

 

 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

Семінар 10. «Міжнародне митне право» 

1. Поняття і система міжнародної юридичної 

відповідальності за порушення митного 

тарифу. Загальні положення Митної 

конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП)  від 14 листопада 1975 р. 

2. Характер та специфіка митної політики 

України. Загальні положення Митного 

кодексу України від 13 лютого 2012 р., «Про 

2 
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ліцензування видів господарської діяльності» 

від 2 березня 2015 р., «Про Митний тариф 

України» від 19 вересня 2013 р. Митний 

контроль в Україні. 

3. Правові підстави підприємницької 

діяльності у митній справі. Права та 

обов’язки митного брокера. Правовий статус 

митного перевізника.  

4. Митні пільги для дипломатичних 

представників іноземних держав. Поняття 

тарифної преференції. Нетарифне митне 

регулювання в Україні.  

5. Предмети, товари, валюта, цінні папери, 

що звільняються від сплати ввізного мита. 

Всеукраїнські та міжнародні об’єднання, які 

звільняються від сплати ввізного мита. 

 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

Лекція 13. «Міжнародне транспортне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного транспортного 

права. Принципи і норми міжнародного транспортного 

права.  

2. Джерела міжнародного транспортного права.  

3. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, 

залізничних, автомобільних та повітряних перевезень.  

4. Міжнародні транспортні організації, їх завдання.  

 

2 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

Семінар 11. «Міжнародне транспортне 

право» 

1. Міжнародні транспортні договори (угоди), 

їх види. Бернські конвенції про залізничні 

перевезення вантажів від 9 травня 1890 р., 

їхній зміст. Угода про міжнародні залізничні 

перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р.  

2. Зміст єдиних правил Міжнародної 

конвенції про вантажну марку від 5 квітня 

1966 р. Конвенція міжнародних для 

уніфікації міжнародних повітряних 

2 

 



23 

 

1 2 3 4 5 

перевезень від 12 жовтня 1929 р., її зміст.   

3. Загальна характеристика Конвенції  про  

міжнародні   автомобільні  перевезення   

пасажирів   і   багажу   від 9 жовтня 1997 р. 5. 

Загальні положення Європейської угода про 

міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 

вересня 1975 р. 

Зміст Конвенції ООН про морське 

перевезення вантажів                                від 

31 березня 1978 р.  

4. Загальна характеристика Женевських 

конвенцій про відкрите море, про 

територіальне море, про риболовство та 

охорону живих ресурсів від 29 квітня 1958 р. 

5. Конвенція ООН з морського права                          

від 10 грудня 1982 р. та її значення у 

регулюванні міжнародних морських 

перевезень.  

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

Лекція 14. «Міжнародно-правове регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного правового 

регулювання промислового, сільськогосподарського і 

2 

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання 

промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва» 

Семінар 12. «Міжнародно-правове 

регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Організація ООН з промислового розвитку 

(ЮНІДО) – міжнародна спеціалізована 

2 
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науково-технічного співробітництва.  

2. Основи міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. 

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання 

співробітництва у галузі промисловості. Заключний акт 

Наради з безпеки і співробітництва у Європі                 від 1 

серпня 1975 р.  

 

міжурядова організація.  

2.Міжнародно-правовий механізм 

регулювання співробітництва у галузі 

сільського господарства. Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН 

(ФАО).  

3.Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (ІФАД) – міжнародна 

спеціалізована установа ООН.  

4.Міжнародно-правове регулювання науково-

технічного співробітництва. Програма 

розвитку ООН (ПРООН).  

5.Значення ЮНЕСКО у розвитку та інтеграції 

загальносвітових рушійних сил науково-

технічного прогресу. 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної економічної 

конкуренції» 

Лекція 15. «Основи права міжнародної економічної 

конкуренції» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми правового регулювання 

міжнародної економічної конкуренції.  

2. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у 

сфері міжнародної економічної конкуренції.  

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері 

міжнародної економічної конкуренції та міжнародного 

співробітництва.  

4. Міжнародні організації в системі ООН, що регулюють 

2 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної 

економічної конкуренції» 

Семінар 13. «Основи права міжнародної 

економічної конкуренції» 

1. Суть Угоди про субсидії та врівноважуючі 

заходи від 1 лютого 2008 р. Зміст та значення 

Угоди про антидемпінгові практики, Угоди 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності від 15 квітня 1994 р. 

2. Правила захисту міжнародної конкуренції 

у Римському договорі від 25 березня 1957 р. 

(Договір про заснування Європейської 

Спільноти                 від 25 березня 1957 р.) 

2 
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міжнародну економічну конкуренцію.  

 

Правила добросовісної міжнародної 

конкуренції у договорі країн СНД про 

створення Економічного Союзу СНД                                   

від 24 вересня 1993 р.  

3. Міжнародна економічна конкуренція та 

заходи боротьби з монополізмом.  

4. Основні напрямки вдосконалення 

антимонопольної політики України. 

 

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

Лекція 16. «Міжнародне трудове право» 

1. Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового 

права. Принципи міжнародного трудового права.  

2. Джерела міжнародного трудового права та їх 

класифікація. Робоча сила як об’єкт міжнародного трудового 

права. Право на працю та міжнародно-правове регулювання 

в сфері забезпечення повної зайнятості населення.  

3. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  

 

2 

 

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

Семінар 14. «Міжнародне трудове право» 

1. Мета створення Міжнародної організації 

праці (МОП), її основні завдання, структура і 

компетенція. Статут МОП. Щорічні 

конференції МОП. Адміністративна Рада.  

2. Міжнародне Бюро праці (МБП) та його 

відділення. Комітети Міжнародного Бюро 

праці. Видавнича діяльність МБП.  

3. Форми правових актів, що приймаються 

МОП.  

4. Загальна характеристика конвенцій і 

рекомендацій МОП з питань основних прав 

людини, зайнятості, соціальної політики, 

регулювання питань праці, колективних 

трудових відносин, умов праці, праці жінок, 

дітей і підлітків, осіб похилого віку.  

5. Декларація МОП основних принципів та 

прав у світі праці від 18 червня 1998 р.: зміст 

і значення. 

2 
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6. Комісія ООН народонаселення і розвитку, 

Всесвітня організація здоров’я, ЮНЕСКО, 

Економічна і Соціальна Рада ООН як 

суб’єкти міжнародного трудового права. 

7. Міжнародна конвенція ООН про захист 

прав трудящих-емігрантів та членів їхніх 

сімей від 18 грудня 1990 р. (Резолюція 45/158 

Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 

1990 р.). 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

Лекція 17. «Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

1. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення.  

4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

від 24 лютого 1994 р. та його особливості. 

 

2 

 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що 

виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

Семінар 15. «Правове регулювання спорів, 

що виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

1. Правовий статус Третейського суду. 

Принципи організації і діяльності 

третейського суду. Третейське 

самоврядування.  

2. Особливості провадження в третейському 

судочинстві. Письмові протоколи та судові 

дебати. Рішення третейського суду. 

3. Правовий статус міжнародного 

комерційного арбітражного суду та Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті України. 

 

2 
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни, яка викладається для студентів денної 
форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
 

1 2 3 4 5 

Модуль І. Загальні положення міжнародного економічного права 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела міжнародного 

економічного права» 

Лекція 1. «Поняття, предмет, система та джерела 

міжнародного економічного права» 

4. Поняття міжнародного економічного правопорядку.  

5. Поняття міжнародного економічного права.  

6. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.  

 

        

 

2 

 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та 

джерела міжнародного економічного права» 

 

– 

 

1-6 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного права» 

Лекція 2. «Джерела міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного 

економічного права.  

2. Поняття та система джерел міжнародного економічного 

права. Класифікація джерел міжнародного економічного 

права.  

3. Основні джерела міжнародного економічного права. 

Спеціальні джерела міжнародного економічного права.  

– 

 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного 

права» 

Семінар 1. «Джерела міжнародного 

економічного права» 

8. Міжнародний економічний договір – 

основне джерело міжнародного економічного 

права.  

9. Міжнародно-правовий звичай – 

закріплені неписані правила організації і 

2 
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здійснення міжнародних економічних 

відносин.  

10. Рішення міжнародних організацій – 

відповідні правила та здійснення 

міжнародних економічних відносин.  

11. Резолюції міжнародних економічних 

організацій як джерела міжнародного 

економічного права. З 

12. агальні принципи міжнародного права, 

міжнародні судові рішення.  

13. Юридичні доктрини як джерела 

міжнародного економічного права.  

14. Міжнародні кодекси поведінки – правила 

поведінки відповідних суб'єктів міжнародних 

економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом» 

1. Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом. Створення та розвиток національної 

правової основи міжнародного співробітництва.  

2. Загальні питання гармонізації.  

3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

правом. Первинна та вторинна трансформація. 

 

– 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України 

з міжнародним економічним правом» 

Семінар 2. «Гармонізація законодавства 

України з міжнародним економічним 

правом» 

1. Ратифікаційна діяльність парламенту 

України. Питання щодо практичної реалізації 

норм та принципів міжнародного права.  

2. Зближення Європейського права і 

законодавства України. Українсько-

Європейський консультативний центр з 

питань законодавства.  

2 
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3. Гармонізація законодавства України з 

правом Європейського Союзу.  

4. Роль Президента України та органів 

виконавчої влади щодо забезпечення процесу 

узгодження національного законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу. 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика поняття «принципи». Поняття та 

система принципів міжнародного економічного права.  

2. Характеристика основних (загальних) принципів 

міжнародного економічного права.  

3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права. 

– 

Тема 4 «Принципи міжнародного 

економічного права» 

 
- 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

Лекція 2. «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

1. Поняття суб’єкта міжнародного економічного права. 

Загальна класифікація суб’єктів міжнародного економічного 

права. 

2. Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та 

припинення міжнародної дієздатності. Особливості 

міжнародної деліктоздатності.  

3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного 

економічного права.  

4. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

економічного права. Міжнародні економічні організації в 

2 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

Семінар 3. «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика визначення ознак 

держави. Правовий статус держави як 

суб’єкта міжнародного економічного права. 

2. Міжнародна правоздатність держави. 

Міжнародна дієздатність держави. Імунітет 

держави. Види імунітетів держави. 

3. Україна як суб'єкт міжнародного 

економічного співробітництва.  

2 
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системі ООН, правові основи їх діяльності.  

5. Правовий статус транснаціональних підприємств у 

міжнародних економічних відносинах. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність України. 

Організаційні форми участі держав у 

міжнародному співробітництві.  

4. Інтеграція України з метою входження до 

європейського економічного простору. 

Міжнародні економічні відносини України з 

Європейським Союзом.  

5. Розвиток відносин із Світовою 

організацією торгівлі.  

 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Лекція 3. «Міжнародні економічні організації» 

1. Поняття міжнародної економічної організації та її 

правовий статус. Особливості укладення статутних 

документів міжнародних економічних організацій.  

2. Рівні правового регулювання міжнародних економічних 

організацій.  

3. Особливості реалізації правосуб’єктності міжнародних 

економічних організацій. 

 2 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Семінар 4. «Міжнародні економічні 

організації» 

1. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН. Генеральна Асамблея, 

Економічна та Соціальна Рада – головні 

органи ООН.  

2. Правовий статус Європейського Союзу як 

суб’єкта  міжнародних економічних 

відносин. Рада Економічної Взаємодопомоги 

в системі міжнародного економічного 

співробітництва.  

3. Роль регіональних економічних організацій 

на пострадянському просторі у розбудові 

системи сучасного міжнародного 

економічного правопорядку.  

4. Співдружність Незалежних Держав – 

регіональна економічна організація. Правові 

засади здійснення економічного 

2 
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співробітництва в рамках Співдружності 

Незалежних Держав.  

5. Правові основи функціонування 

Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС) як форми поглиблення 

багатостороннього економічного 

співробітництва.  

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Лекція 4. «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

1.Поняття ТНК та її правовий статус.  

2.Критерії визначення ТНК як суб’єкта міжнародного 

економічного права.  

3.Особливості макроструктури ТНК. Поняття та загальна 

характеристика правового механізму діяльності ТНК. 

4.Правова природа ТНК. 

 
2 

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Семінар 5. «Транснаціональні корпорації 

(ТНК)» 

1. Проблеми класифікації ТНК за юридичним 

змістом прав та обов’язків їх учасників.  

2. Юридичні відносини ТНК з державою, їх 

походження та порядок здійснення 

діяльності. 

3. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності ТНК на регіональному рівні.  

4. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності ТНК на універсальному рівні.  

5. Система Керівних принципів ТНК. 

Значення проекту Кодексу поведінки ТНК.            

6. Багатонаціональні та транснаціональні 

підприємства. 

 

2 

35-50 

Тема 8 «Право міжнародних економічних договорів» 

1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів. 

2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних 

економічних договорів.  

– 

Тема 8 «Право міжнародних економічних 

договорів» 

Семінар 6.  «Право міжнародних 

економічних договорів» 

2 
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3. Види міжнародних економічних договорів. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні договори. Оплатні та 

безоплатні договори. Формальні, реальній консенсуальні 

договори. Поділ міжнародних економічних договорів за 

змістом. 

 

1. Міжнародно-правове регулювання порядку  

укладення міжнародних економічних 

договорів. Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. 

Віденська конвенція про право договорів між 

державами і міжнародними організаціями від 

21 березня 1986 р. Міжнародні економічні 

договори між державами та міжнародними 

економічними організаціями. 

2. Загальна характеристика Закону України 

«Про міжнародні договори України» від 29 

червня 2004 р.  

3. Укладення міжнародних договорів 

України. Ратифікація міжнародних договорів 

України. Затвердження міжнародних 

договорів України.  

4. Припинення та зупинення дії міжнародних 

договорів. Контроль за виконанням Закону 

України «Про міжнародні договори України» 

та міжнародних договорів України. 

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Лекція 5. «Міжнародне торгове право і СОТ» 

1. Міжнародне торгове право як складова частина 

міжнародного економічного права. Поняття міжнародного 

торгового права.  

2. Джерела міжнародного торгового права.  

2 

 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Семінар 7. «Міжнародне торгове право і 

СОТ» 

1. Міжнародні торговельні договори, угоди 

про товарообіг, клірингові угоди. Порядок 

укладення договору міжнародної купівлі-

2 
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3. Система міжнародного торгового права. Принципи 

міжнародної торгівлі.  

 

продажу товарів згідно положень Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів  від 11 

квітня 1980 р. Конвенція про позовну 

давність у міжнародній купівлі-продажу 

товарів від 14 червня 1974 р. 

2. Світова організація торгівлі як міжнародна 

економічна організація. Правовий статус і 

сфера діяльності СОТ. Цілі СОТ.  

3. Принципи діяльності СОТ. Переваги та 

недоліки торгової системи СОТ. 

4. Особливості членства в СОТ. Правовий 

статус України як постійного члена СОТ.  

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

Лекція 6. «Міжнародне валютне право» 

1. Поняття і джерела міжнародного валютного права. 

Предмет міжнародного валютного права. Поняття валютних 

правовідносин. Суб'єкти валютних правовідносин. Поняття 

валютних операцій.  

2. Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина 

європейська валюта країн-членів Європейської валютної 

системи.  

3. Загальна характеристика організаційно-правового 

механізму міжнародної валютної системи. Класифікація 

міжнародно-кредитних організацій. Організація валютно-

кредитних відносин.  

 

 

2 

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

Семінар 8. «Міжнародне валютне право» 

1. Міжнародні кредитні організації і фонди: 

їх функціонування і міжнародно-правове 

регулювання (на прикладі МВФ, МБРР).  

2. Загальні положення з питань валютного 

регулювання. Роль державних органів у сфері 

валютного регулювання і валютного 

контролю.  

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй 

про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів від 11 квітня 1980 р. та її роль у 

міжнародних валютно-кредитних відносинах. 

 

2 
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Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

1. Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного 

права та його джерел. Принципи міжнародного 

інвестиційного права. 

2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.  

3. Зміст міжнародної інвестиційної діяльності. Види 

інвестицій та форми інвестиційної діяльності.  

 
– 

Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

Семінар 9. «Міжнародне інвестиційне  

право» 

1. Міжнародно-правове регулювання 

іноземних інвестицій. Міжнародно-правові 

засоби для вирішення інвестиційних спорів. 

2. Конвенція про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та 

іноземними особами  від 18 травня 1965 р.              

3. Загальна характеристика Сеульської 

конвенції від 11 жовтня 1985 р. про 

заснування Багатостороннього агентства з 

гарантій інвестицій. 

4. Міжнародні договори як джерело 

інвестиційного права. Контроль за належним 

виконанням зобов’язань, що випливають з 

міжнародних інвестиційних договорів. 

 

2 

 

 

1-6,38 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

Лекція 7. «Міжнародне митне право»  

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного митного права.  

2. Міжнародне митне право як підгалузь міжнародного 

економічного права.  

3. Міжнародно-правові стандарти митного регулювання.  

4. Всесвітня митна організація – основний суб'єкт 

регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні. 

 

2 

 

 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

Семінар 10. «Міжнародне митне право» 

1. Поняття і система міжнародної юридичної 

відповідальності за порушення митного 

тарифу. Загальні положення Митної 

конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП)  від 14 листопада 1975 р. 

2. Характер та специфіка митної політики 

України. Загальні положення Митного 

кодексу України від 13 лютого 2012 р., «Про 

2 
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ліцензування видів господарської діяльності» 

від 2 березня 2015 р., «Про Митний тариф 

України» від 19 вересня 2013 р. Митний 

контроль в Україні. 

3. Правові підстави підприємницької 

діяльності у митній справі. Права та 

обов’язки митного брокера. Правовий статус 

митного перевізника.  

4. Митні пільги для дипломатичних 

представників іноземних держав. Поняття 

тарифної преференції. Нетарифне митне 

регулювання в Україні.  

5. Предмети, товари, валюта, цінні папери, 

що звільняються від сплати ввізного мита. 

Всеукраїнські та міжнародні об’єднання, які 

звільняються від сплати ввізного мита. 

 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного транспортного 

права. Принципи і норми міжнародного транспортного 

права.  

2. Джерела міжнародного транспортного права.  

3. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, 

залізничних, автомобільних та повітряних перевезень.  

4. Міжнародні транспортні організації, їх завдання.  

 

– 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

Семінар 11. «Міжнародне транспортне 

право» 

1. Міжнародні транспортні договори (угоди), 

їх види. Бернські конвенції про залізничні 

перевезення вантажів від 9 травня 1890 р., 

їхній зміст. Угода про міжнародні залізничні 

перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р.  

2. Зміст єдиних правил Міжнародної 

конвенції про вантажну марку від 5 квітня 

1966 р. Конвенція міжнародних для 

уніфікації міжнародних повітряних 

2 
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перевезень від 12 жовтня 1929 р., її зміст.   

3. Загальна характеристика Конвенції  про  

міжнародні   автомобільні  перевезення   

пасажирів   і   багажу   від 9 жовтня 1997 р. 5. 

Загальні положення Європейської угода про 

міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 

вересня 1975 р. 

Зміст Конвенції ООН про морське 

перевезення вантажів                                від 

31 березня 1978 р.  

4. Загальна характеристика Женевських 

конвенцій про відкрите море, про 

територіальне море, про риболовство та 

охорону живих ресурсів від 29 квітня 1958 р. 

5. Конвенція ООН з морського права                          

від 10 грудня 1982 р. та її значення у 

регулюванні міжнародних морських 

перевезень.  

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

Лекція 8. «Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного правового 

регулювання промислового, сільськогосподарського і 

2 

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання 

промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва» 

Семінар 12. «Міжнародно-правове 

регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Організація ООН з промислового розвитку 

(ЮНІДО) – міжнародна спеціалізована 

2 
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науково-технічного співробітництва.  

2. Основи міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. 

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання 

співробітництва у галузі промисловості. Заключний акт 

Наради з безпеки і співробітництва у Європі                 від 1 

серпня 1975 р.  

 

міжурядова організація.  

2.Міжнародно-правовий механізм 

регулювання співробітництва у галузі 

сільського господарства. Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН 

(ФАО).  

3.Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (ІФАД) – міжнародна 

спеціалізована установа ООН.  

4.Міжнародно-правове регулювання науково-

технічного співробітництва. Програма 

розвитку ООН (ПРООН).  

5.Значення ЮНЕСКО у розвитку та інтеграції 

загальносвітових рушійних сил науково-

технічного прогресу. 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної економічної 

конкуренції» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми правового регулювання 

міжнародної економічної конкуренції.  

2. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у 

сфері міжнародної економічної конкуренції.  

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері 

міжнародної економічної конкуренції та міжнародного 

співробітництва.  

4. Міжнародні організації в системі ООН, що регулюють 

міжнародну економічну конкуренцію.  

 

– 

Тема 15 «Основи права міжнародної 

економічної конкуренції» 

 

 

– 
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Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

1. Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового 

права. Принципи міжнародного трудового права.  

2. Джерела міжнародного трудового права та їх 

класифікація. Робоча сила як об’єкт міжнародного трудового 

права. Право на працю та міжнародно-правове регулювання 

в сфері забезпечення повної зайнятості населення.  

3. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  

 

2 

 

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

Семінар 13. «Міжнародне трудове право» 

1. Мета створення Міжнародної організації 

праці (МОП), її основні завдання, структура і 

компетенція. Статут МОП. Щорічні 

конференції МОП. Адміністративна Рада.  

2. Міжнародне Бюро праці (МБП) та його 

відділення. Комітети Міжнародного Бюро 

праці. Видавнича діяльність МБП.  

3. Форми правових актів, що приймаються 

МОП.  

4. Загальна характеристика конвенцій і 

рекомендацій МОП з питань основних прав 

людини, зайнятості, соціальної політики, 

регулювання питань праці, колективних 

трудових відносин, умов праці, праці жінок, 

дітей і підлітків, осіб похилого віку.  

5. Декларація МОП основних принципів та 

прав у світі праці від 18 червня 1998 р.: зміст 

і значення. 

6. Комісія ООН народонаселення і розвитку, 

Всесвітня організація здоров’я, ЮНЕСКО, 

Економічна і Соціальна Рада ООН як 

суб’єкти міжнародного трудового права. 

7. Міжнародна конвенція ООН про захист 

прав трудящих-емігрантів та членів їхніх 

сімей від 18 грудня 1990 р. (Резолюція 45/158 

Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 

1990 р.). 

2 
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Тема 17 «Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

1. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення.  

4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

від 24 лютого 1994 р. та його особливості. 

 

– 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що 

виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

Семінар 14. «Правове регулювання спорів, 

що виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

1. Правовий статус Третейського суду. 

Принципи організації і діяльності 

третейського суду. Третейське 

самоврядування.  

2. Особливості провадження в третейському 

судочинстві. Письмові протоколи та судові 

дебати. Рішення третейського суду. 

3. Правовий статус міжнародного 

комерційного арбітражного суду та Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті України. 

 

2 
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни яка викладається для студентів заочної 
форми навчання для студентів спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
 

1 2 3 4 5 

Модуль І. Загальні положення міжнародного економічного права 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела міжнародного 

економічного права» 

Лекція 1. «Поняття, предмет, система та джерела 

міжнародного економічного права» 

1. Поняття міжнародного економічного правопорядку.  

2. Поняття міжнародного економічного права.  

3. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.  

 

        

 

2 

 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та 

джерела міжнародного економічного права» 

 

– 

 

1-6 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного 

економічного права.  

2. Поняття та система джерел міжнародного економічного 

права. Класифікація джерел міжнародного економічного 

права.  

3. Основні джерела міжнародного економічного права. 

Спеціальні джерела міжнародного економічного права.  

- 

 

 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного 

права» 

Семінар 1. «Джерела міжнародного 

економічного права» 

1. Міжнародний економічний договір – 

основне джерело міжнародного економічного 

права.  

2. Міжнародно-правовий звичай – 

закріплені неписані правила організації і 

2 

1-6 
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здійснення міжнародних економічних 

відносин.  

3. Рішення міжнародних організацій – 

відповідні правила та здійснення 

міжнародних економічних відносин.  

4. Резолюції міжнародних економічних 

організацій як джерела міжнародного 

економічного права. З 

5. Загальні принципи міжнародного права, 

міжнародні судові рішення.  

6. Юридичні доктрини як джерела 

міжнародного економічного права.  

7. Міжнародні кодекси поведінки – правила 

поведінки відповідних суб'єктів міжнародних 

економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом» 

1. Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом. Створення та розвиток національної 

правової основи міжнародного співробітництва.  

2. Загальні питання гармонізації.  

3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

правом. Первинна та вторинна трансформація. 

 

- 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України 

з міжнародним економічним правом» 

 

- 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного економічного права» 

 
- 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного 

економічного права» 

 

- 
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Тема 5 «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

Лекція 2. «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

1. Поняття суб’єкта міжнародного економічного права. 

Загальна класифікація суб’єктів міжнародного економічного 

права. 

2. Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та 

припинення міжнародної дієздатності. Особливості 

міжнародної деліктоздатності.  

3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного 

економічного права.  

4. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

економічного права. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН, правові основи їх діяльності.  

5. Правовий статус транснаціональних підприємств у 

міжнародних економічних відносинах. 

 

2 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

 

- 

35-50 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

1. Поняття міжнародної економічної організації та її 

правовий статус. Особливості укладення статутних 

документів міжнародних економічних організацій.  

2. Рівні правового регулювання міжнародних економічних 

організацій.  

3. Особливості реалізації правосуб’єктності міжнародних 

економічних організацій. 

 

- 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Семінарське заняття 2. «Міжнародні 

економічні організації» 

1. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН. Генеральна Асамблея, 

Економічна та Соціальна Рада – головні 

органи ООН.  

2. Правовий статус Європейського Союзу як 

суб’єкта  міжнародних економічних 

відносин. Рада Економічної Взаємодопомоги 

в системі міжнародного економічного 

2 

 

35-50 
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співробітництва.  

3. Роль регіональних економічних організацій 

на пострадянському просторі у розбудові 

системи сучасного міжнародного 

економічного правопорядку.  

4. Співдружність Незалежних Держав – 

регіональна економічна організація. Правові 

засади здійснення економічного 

співробітництва в рамках Співдружності 

Незалежних Держав.  

5. Правові основи функціонування 

Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС) як форми поглиблення 

багатостороннього економічного 

співробітництва.  

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Лекція 3. «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

1.Поняття ТНК та її правовий статус.  

2.Критерії визначення ТНК як суб’єкта міжнародного 

економічного права.  

3.Особливості макроструктури ТНК. Поняття та загальна 

характеристика правового механізму діяльності ТНК. 

4.Правова природа ТНК. 

 

2 

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

 

- 

35-50 

Тема 8 «Право міжнародних економічних договорів» 

1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів. 

2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних 

економічних договорів.  

- 

 

Тема 8 «Право міжнародних економічних 

договорів» 

 

- 

 

35-50,53 
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3. Види міжнародних економічних договорів. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні договори. Оплатні та 

безоплатні договори. Формальні, реальній консенсуальні 

договори. Поділ міжнародних економічних договорів за 

змістом. 

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Лекція 4. «Міжнародне торгове право і СОТ» 

1. Міжнародне торгове право як складова частина 

міжнародного економічного права. Поняття міжнародного 

торгового права.  

2. Джерела міжнародного торгового права.  

3. Система міжнародного торгового права. Принципи 

міжнародної торгівлі.  

 

2 

 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

 

- 

 

 

35-50 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

1. Поняття і джерела міжнародного валютного права. 

Предмет міжнародного валютного права. Поняття валютних 

правовідносин. Суб'єкти валютних правовідносин. Поняття 

валютних операцій.  

2. Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина 

європейська валюта країн-членів Європейської валютної 

системи.  

3. Загальна характеристика організаційно-правового 

механізму міжнародної валютної системи. Класифікація 

міжнародно-кредитних організацій. Організація валютно-

кредитних відносин.  

- 

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

 

- 
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Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

1. Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного 

права та його джерел. Принципи міжнародного 

інвестиційного права. 

2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.  

3. Зміст міжнародної інвестиційної діяльності. Види 

інвестицій та форми інвестиційної діяльності.  

 

- 

 

Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

 

- 

 

 

1-6,38 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного митного права.  

2. Міжнародне митне право як підгалузь міжнародного 

економічного права.  

3. Міжнародно-правові стандарти митного регулювання.  

4. Всесвітня митна організація – основний суб'єкт 

регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні. 

 

- 

 

 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

 

- 

1-6 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного транспортного 

права. Принципи і норми міжнародного транспортного 

права.  

2. Джерела міжнародного транспортного права.  

3. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, 

залізничних, автомобільних та повітряних перевезень.  

4. Міжнародні транспортні організації, їх завдання.  

- 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

 

- 
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Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного правового 

регулювання промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва.  

2. Основи міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. 

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання 

співробітництва у галузі промисловості. Заключний акт 

Наради з безпеки і співробітництва у Європі                 від 1 

серпня 1975 р.  

- 

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання 

промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва» 

 

- 

 

 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної економічної 

конкуренції» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми правового регулювання 

міжнародної економічної конкуренції.  

2. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у 

сфері міжнародної економічної конкуренції.  

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері 

міжнародної економічної конкуренції та міжнародного 

співробітництва.  

4. Міжнародні організації в системі ООН, що регулюють 

- 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної 

економічної конкуренції» 

 

- 

 

 

16-21,51,59-60 
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міжнародну економічну конкуренцію.  

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

1. Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового 

права. Принципи міжнародного трудового права.  

2. Джерела міжнародного трудового права та їх 

класифікація. Робоча сила як об’єкт міжнародного трудового 

права. Право на працю та міжнародно-правове регулювання 

в сфері забезпечення повної зайнятості населення.  

3. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  

- 

 

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

 

- 

 

 

16-21,51,59-60 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

1. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення.  

4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

від 24 лютого 1994 р. та його особливості. 

 

21 

 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що 

виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

Семінар 3. «Правове регулювання спорів, що 

виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

1. Правовий статус Третейського суду. 

Принципи організації і діяльності 

третейського суду. Третейське 

самоврядування.  

2. Особливості провадження в третейському 

судочинстві. Письмові протоколи та судові 

дебати. Рішення третейського суду. 

3. Правовий статус міжнародного 

комерційного арбітражного суду та Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті України. 

 

21 

 

16-21,51,59-60 

Всього 8год.  6 год.  
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Таблиця 4.4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни яка викладається для студентів заочної 
форми навчання для студентів спеціальності 081 «Право» Білгород-Дністровського, Херсонського, Черкаського 

локального центру дистанційного навчання 
 

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що 

розглядаються на лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком)  

 
 

1 2 3 4 5 

Модуль І. Поняття та основні категорії державного (конституційного) права зарубіжних країн 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела міжнародного 

економічного права» 

Лекція 1. «Поняття, предмет, система та джерела 

міжнародного економічного права» 

4. Поняття міжнародного економічного правопорядку.  

5. Поняття міжнародного економічного права.  

6. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.  

 

        

 

2 

 

Тема 1 «Поняття, предмет, система та 

джерела міжнародного економічного права» 

 

– 

 

1-6 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного права» 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного 

економічного права.  

2. Поняття та система джерел міжнародного економічного 

права. Класифікація джерел міжнародного економічного 

права.  

3. Основні джерела міжнародного економічного права. 

Спеціальні джерела міжнародного економічного права.  

- 

 

 

Тема 2 «Джерела міжнародного економічного 

права» 

Семінар 1. «Джерела міжнародного 

економічного права» 

8. Міжнародний економічний договір – 

основне джерело міжнародного економічного 

права.  

9. Міжнародно-правовий звичай – 

2 

1-6 
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закріплені неписані правила організації і 

здійснення міжнародних економічних 

відносин.  

10. Рішення міжнародних організацій – 

відповідні правила та здійснення 

міжнародних економічних відносин.  

11. Резолюції міжнародних економічних 

організацій як джерела міжнародного 

економічного права. З 

12. Загальні принципи міжнародного права, 

міжнародні судові рішення.  

13. Юридичні доктрини як джерела 

міжнародного економічного права.  

14. Міжнародні кодекси поведінки – правила 

поведінки відповідних суб'єктів міжнародних 

економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом» 

1. Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом. Створення та розвиток національної 

правової основи міжнародного співробітництва.  

2. Загальні питання гармонізації.  

3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

правом. Первинна та вторинна трансформація. 

 

- 

Тема 3 «Гармонізація законодавства України 

з міжнародним економічним правом» 

 

- 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного економічного права» 

 

- 

 

Тема 4 «Принципи міжнародного 

економічного права» 

- 
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Тема 5 «Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права» 

1. Поняття суб’єкта міжнародного економічного права. 

Загальна класифікація суб’єктів міжнародного економічного 

права. 

2. Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та 

припинення міжнародної дієздатності. Особливості 

міжнародної деліктоздатності.  

3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного 

економічного права.  

4. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

економічного права. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН, правові основи їх діяльності.  

5. Правовий статус транснаціональних підприємств у 

міжнародних економічних відносинах. 

 

- 

 

 

Тема 5 «Суб’єкти міжнародного 

економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права» 

 

- 

35-50 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

1. Поняття міжнародної економічної організації та її 

правовий статус. Особливості укладення статутних 

документів міжнародних економічних організацій.  

2. Рівні правового регулювання міжнародних економічних 

організацій.  

3. Особливості реалізації правосуб’єктності міжнародних 

економічних організацій. 

 

- 

Тема 6 «Міжнародні економічні організації» 

Семінарське заняття 2. «Міжнародні 

економічні організації» 

1. Міжнародні економічні організації в 

системі ООН. Генеральна Асамблея, 

Економічна та Соціальна Рада – головні 

органи ООН.  

2. Правовий статус Європейського Союзу як 

суб’єкта  міжнародних економічних 

відносин. Рада Економічної Взаємодопомоги 

в системі міжнародного економічного 

2 

 

35-50 
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співробітництва.  

3. Роль регіональних економічних організацій 

на пострадянському просторі у розбудові 

системи сучасного міжнародного 

економічного правопорядку.  

4. Співдружність Незалежних Держав – 

регіональна економічна організація. Правові 

засади здійснення економічного 

співробітництва в рамках Співдружності 

Незалежних Держав.  

5. Правові основи функціонування 

Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС) як форми поглиблення 

багатостороннього економічного 

співробітництва.  

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

Лекція 3. «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

1.Поняття ТНК та її правовий статус.  

2.Критерії визначення ТНК як суб’єкта міжнародного 

економічного права.  

3.Особливості макроструктури ТНК. Поняття та загальна 

характеристика правового механізму діяльності ТНК. 

4.Правова природа ТНК. 

 

2 

 

Тема 7 «Транснаціональні корпорації (ТНК)» 

 

- 

35-50 

Тема 8 «Право міжнародних економічних договорів» 

1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів. 

2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних 

економічних договорів.  

- 

 

Тема 8 «Право міжнародних економічних 

договорів» 

 

- 

 

35-50,53 
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3. Види міжнародних економічних договорів. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні договори. Оплатні та 

безоплатні договори. Формальні, реальній консенсуальні 

договори. Поділ міжнародних економічних договорів за 

змістом. 

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

Лекція 4. «Міжнародне торгове право і СОТ» 

1. Міжнародне торгове право як складова частина 

міжнародного економічного права. Поняття міжнародного 

торгового права.  

2. Джерела міжнародного торгового права.  

3. Система міжнародного торгового права. Принципи 

міжнародної торгівлі.  

 

2 

 

Тема 9 «Міжнародне торгове право і СОТ» 

 

- 

 

 

35-50 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

1. Поняття і джерела міжнародного валютного права. 

Предмет міжнародного валютного права. Поняття валютних 

правовідносин. Суб'єкти валютних правовідносин. Поняття 

валютних операцій.  

2. Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина 

європейська валюта країн-членів Європейської валютної 

системи.  

3. Загальна характеристика організаційно-правового 

механізму міжнародної валютної системи. Класифікація 

міжнародно-кредитних організацій. Організація валютно-

кредитних відносин.  

- 

 

Тема 10 «Міжнародне валютне право» 

 

- 
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Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

1. Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного 

права та його джерел. Принципи міжнародного 

інвестиційного права. 

2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.  

3. Зміст міжнародної інвестиційної діяльності. Види 

інвестицій та форми інвестиційної діяльності.  

 

- 

 

Тема 11 «Міжнародне інвестиційне  право» 

 

- 

 

 

1-6,38 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного митного права.  

2. Міжнародне митне право як підгалузь міжнародного 

економічного права.  

3. Міжнародно-правові стандарти митного регулювання.  

4. Всесвітня митна організація – основний суб'єкт 

регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні. 

 

- 

 

 

Тема 12 «Міжнародне митне право» 

 

- 

1-6 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного транспортного 

права. Принципи і норми міжнародного транспортного 

права.  

2. Джерела міжнародного транспортного права.  

3. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, 

залізничних, автомобільних та повітряних перевезень.  

4. Міжнародні транспортні організації, їх завдання.  

- 

Тема 13 «Міжнародне транспортне право» 

 

- 
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Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми міжнародного правового 

регулювання промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва.  

2. Основи міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. 

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання 

співробітництва у галузі промисловості. Заключний акт 

Наради з безпеки і співробітництва у Європі                 від 1 

серпня 1975 р.  

- 

 

Тема 14 «Міжнародно-правове регулювання 

промислового, сільськогосподарського і 

науково-технічного співробітництва» 

 

- 

 

 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної економічної 

конкуренції» 

1. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та 

міжнародно-правові норми правового регулювання 

міжнародної економічної конкуренції.  

2. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у 

сфері міжнародної економічної конкуренції.  

3. Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері 

міжнародної економічної конкуренції та міжнародного 

співробітництва.  

4. Міжнародні організації в системі ООН, що регулюють 

- 

 

Тема 15 «Основи права міжнародної 

економічної конкуренції» 

 

- 

 

 

16-21,51,59-60 
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міжнародну економічну конкуренцію.  

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

1. Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового 

права. Принципи міжнародного трудового права.  

2. Джерела міжнародного трудового права та їх 

класифікація. Робоча сила як об’єкт міжнародного трудового 

права. Право на працю та міжнародно-правове регулювання 

в сфері забезпечення повної зайнятості населення.  

3. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  

- 

 

Тема 16 «Міжнародне трудове право» 

 

- 

 

 

16-21,51,59-60 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що виникають у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

1. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення.  

4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

від 24 лютого 1994 р. та його особливості. 

 

2 

 

Тема 17 «Правове регулювання спорів, що 

виникають у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності» 

 

 

16-21,51,59-60 

Всього 6 год.  4 год.  

 
 



Розділ 5. Самостійна робота студентів 
 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, 
надбання вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних 
занять час. Самостійна робота студента складається із підготовки до 
семінарських занять шляхом виконання усного та письмового 
домашнього завдання. 

Інша частина програмного матеріалу з окремих тем, що не 
розглядається в аудиторному режимі або розглядається аудиторно 
лише частково, вивчаються студентами самостійно і опрацьовуються 
ними у вигляді складання конспекту і глосарію. 

Важливою складовою самопідготовки студента є індивідуальні 
завдання. Загалом, вони є однією з форм самостійної роботи 
студентів, яка передбачає створення диференційованих умов для 
якнайповнішої реалізації творчих здібностей студентів і має на меті 
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 
одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці. Але під час вивчення дисципліни «Основи права в 
управлінні» завдання, передусім, виконуються тими студентами, які 
були відсутні на занятті і не змогли отримати передбачені системою 
оцінювання бали. Отже, виконання  індивідуального завдання 
компенсує студентові нестачу цих балів. 

Перелік завдань з кожної теми міститься у навчально-методичному 
посібнику для самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Міжнародне економічне право».  

Завдання достатнього рівня складності носять аналітично-
пошуковий характер. Їх виконання потребує ґрунтовних знань теми, 
вимагає застосування аналітичних здібностей. Спектр завдань досить 
широкий: розв’язання кросвордів, складання схем і таблиць за 
визначеною формою, написання есе з визначеної теми, розв’язання 
правової ситуації з підготовкою аналітичної записки тощо тощо. 
Більшість з них вимагає розгорнутої характеристики із залученням 
додаткової спеціальної літератури.  

Інша група завдань (носить науковий, дослідницький характер і 
спонукає до якнайповнішої реалізації можливостей студентів) 
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і має здібності й інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їх виконання 



заохочується додатковою сумою балів. Протягом вивчення курсу 
студент може виконати один реферат з модуля чи одну індивідуальну 
науково-дослідну роботу. 

 

Засобами контролю знань програмного матеріалу, який 

виноситься на семінарське заняття, є перевірка конспекту, 

термінологічного словника, обговорення теоретичного питання,  

розв’язання правової ситуації на семінарі, ПМР, залік. 

 
 



Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 
 

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 
повинна здійснюватися на основі використання активних методів 
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого 
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість 
засвоєння ними вивченого матеріалу. 

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі 
методики активізації навчального процесу: 
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення 

основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу 
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, 
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й 
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх 
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою 
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо 
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених 
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст 
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є 
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття 
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для 
наочного зображення структурно-логічних схем використовується 
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, 
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, 
наказів тощо), дошка; 

– робота в малих групах; 
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів 

унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій 
PowerPoint); 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка 
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої 
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та 
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться 
на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), 
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути 
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає 
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних 
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов; 

– ділова гра відповідно до розробленого сценарію. 
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю 
Таблиця 6.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни  

Спеціальність 081 «Право».  2і курс 
 

Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

Тема 1. Поняття, предмет, 
система міжнародного 
економічного права 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 2. Джерела 
міжнародного 
економічного права 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 3. Гармонізація 
законодавства України з 
міжнародним економічним 
правом 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 4. Принципи 
міжнародного 
економічного права 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 5. Суб’єкти 
міжнародного 
економічного права. 
Держава як суб’єкт 
міжнародного 
економічного права 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 

Разом: 2,5 

Тема 6. Міжнародні 
економічні організації 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 0,5 
Разом: 2 

Тема 7. Транснаціональні 
корпорації (ТНК) 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття - 
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Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Разом: 2 

Тема 8. Право міжнародних 
економічних договорів 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного 

економічного права 
Тема 9. Міжнародне 
торгове право і СОТ 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 0,5 
Разом: 3 

Тема 10. Міжнародне 
валютне право  
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 1 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 0,5 
Разом: 3 

Тема 11. Міжнародне 
інвестиційне  право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 12. Міжнародне митне 
право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Тема 13. 

Міжнародне транспортне 

право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 

Разом: 2,5 

 
Тема 14. Міжнародно-
правове регулювання 
промислового, 
сільськогосподарського і 
науково-технічного 
співробітництва 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 

Разом: 2,5 

Тема 15. Основи права 
міжнародної економічної 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
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Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
конкуренції 
 

3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 0,5 
Разом: 2 

Тема 16. Міжнародне 

трудове право 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 

Разом: 2,5 

Тема 17. Правове 
регулювання спорів, що 
виникають у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
 

1. Тестування 0,5 
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання 0,5 
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і 
контролю засвоєння знань 0,5 

4. Обговорення питань плану семінарського заняття 1 
Разом: 2,5 

Поточна модульна робота 1 
 

20 

Поточна модульна робота 2 
 

20 

Відвідування всіх занять 20 
Разом за семестр 
 

 100 
 



62 

 

Таблиця 6.2.  Шкала оцінювання знань студентів за результаттами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Міжнародне 

економічне право»  

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Дуже добре  

Добре 74-81 С 

64-73 D Задовільно 
Задовільно достатньо 60-63 Е 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

підсумкового контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням навчальної дисципліни та 

підсумковим контролем 

 
 



Система нарахування балів за видами навчальної роботи для студентів 

спеціальності 081 «Право» 

 
Форма 

навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   

1.1. Лекція 1. Відвідування усіх занять (або їх 

відпрацювання) 
20 

1.2. Практичне, 

семінарське 

заняття 

1. Відвідування усіх занять (або їх 

відпрацювання) 

2. Захист виконаного домашнього завдання 

3. Обговорення теоретичного питання на 

практ. (семін.) занятті  

4. Постановка та розкриття проблемного 

питання 

5. Виконання навчальних завдань 

6. Доповіді з рефератами, есе та їх 

обговорення 

7. Тестування 

8. Контрольна робота на занятті 

0-2 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

0-4 

 

0-1 

0-1 

2. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

Виконання та захист індивідуальних 

навчально-дослідних завдань: 

– написання наукового реферату, 

презентації, есе з визначеної проблеми; 

– пошук (підбір) та огляд літературних 

джерел за заданою проблематикою; 

– підготовка матеріалів власних 

досліджень до участі в науковій 

конференції; 

– участь у роботі правничого дискусійного 

клубу «Феміда»; 

– участь роботі наукового гуртка «Ін 

Юре»; 

– підготовка публікації в наукових 

виданнях. 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-15 

 

0-15 

 

0-15 

0-20 

3. Поточний 

модульний 

контроль 

Поточна модульна робота 0-10 

4. Підсумковий 

контроль 

Підсумковий модульний контроль (залік, 

екзамен) 
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Система нарахування балів за видами навчальної роботи для студентів 

спеціальності 081 «Право» 

 
Форма 

навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   

1.1. Лекція 1. Відвідування усіх занять (або їх 

відпрацювання) 
20 

1.2. Практичне, 

семінарське 

заняття 

1. Відвідування усіх занять (або їх 

відпрацювання) 

2. Захист виконаного домашнього завдання 

3. Обговорення теоретичного питання на 

практ. (семін.) занятті  

4. Постановка та розкриття проблемного 

питання 

5. Виконання навчальних завдань 

6. Доповіді з рефератами, есе та їх 

обговорення 

7. Тестування 

8. Контрольна робота на занятті 

0-2 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

0-4 

 

0-1 

0-1 

2. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

Виконання та захист індивідуальних 

навчально-дослідних завдань: 

– написання наукового реферату, 

презентації, есе з визначеної проблеми; 

– пошук (підбір) та огляд літературних 

джерел за заданою проблематикою; 

– підготовка матеріалів власних 

досліджень до участі в науковій 

конференції; 

– участь у роботі правничого дискусійного 

клубу «Феміда»; 

– участь роботі наукового гуртка «Ін 

Юре»; 

– підготовка публікації в наукових 

виданнях. 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-15 

 

0-15 

 

0-15 

0-20 

3. Поточний 

модульний 

контроль 

Поточна контрольна робота 0-20 

4. Підсумковий 

контроль 

Підсумковий модульний контроль 

(екзамен) 

40 
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Таблиця 7.  Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни  

 
Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 

 
*  Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЮТЕРНОЇ 
ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 
1. Загальне програмне забезпечення: 
1.1. Пошукові та інформаційні системи Інтернет 
1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.google.com.ua/ 
2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 
3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 
ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 
1.2. Офіційні веб-сайти органів державної влади та місцевого 
самоврядування України 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до 
електронних документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу 
до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 
4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України: офіційний сайт. –  Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://minregion.gov.ua/ 
5. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index 
6. Офіційний український державний сайт «Децентралізація влади». – 
Режим доступу до електронних ресурсів : http://decentralization.gov.ua 
7. Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету – 
http://www.rada-poltava.gov.ua/rule/rada/ 
8. Офіційний сайт Полтавської обласної ради – http://oblrada.pl.ua/  
9. Офіційний сайт Асоціації міст України – http://www.auc.org.ua/ 
10. Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства – 
http://www.csi.org.ua. 
1.3. Пошукові правові системи 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – 
Режим доступу до електронних документів : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність 
Верховної Ради України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим 
доступу до електронних документів : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 
3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні 
документи. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.president.gov.ua/documents/. 
4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : 
Нормативно-правова база : База документів : Пошук документів за 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
http://www.president.gov.ua/documents/
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реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 
5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання 
нормативно-правових актів України. – Режим доступу до електронних 
документів : http://ovu.com.ua/. 
6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-
правові документи. – Режим доступу до електронних документів : 
http://zakon.nau.ua/. 
7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. – 
Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/ 
8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : 
Нормативно-правовые документы. – Режим доступу до електронних ресурсів 
: http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 
1.4.  Бібліотечно-бібліографічні ресурси 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні 
ресурси : Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних 
документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-
сторінка. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система 
каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 
система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : 
Пошук у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних 
документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова 
система сайту : Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні 
та видові зібрання публікацій) : Електронна бібліотека авторефератів 
дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. – 
Режим доступу до електронних документів. - 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 
6. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : 
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 
7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична 
база даних статей з періодичних видань. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 
8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей 
зі збірників наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://stt.nplu.org/. 
9. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. – 
Режим доступу до електронних ресурсів: 
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemi
d=36 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
http://ovu.com.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
http://analitic.nplu.org/
http://stt.nplu.org/
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
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2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 
освітнього процесу з навчальної дисципліни «Основи права в управлінні»:  
1. Міжнародне економічне: Завдання для аудиторного тестування 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»/ 
К.Г. Боберська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.176/ 

 

Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Перелік інформаційних джерел 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України  28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – 

Ст.2598. 

2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної 

Ради України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

1991. –    № 38. – Ст. 502. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429. 

4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від                          

23 травня 1969 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118/page 

5. Віденська конвенція про право договорів між державами та 

міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від                      

21 березня 1986 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04 

6. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів                                

від 23 серпня 1978 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_185 

7. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються                 

міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 

 8. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже  от                          

21 апреля 1961г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08 

9. Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. // Верховна 

Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154 

http://10.0.0.176/
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10. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 вересня 1975 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву              

от 10 декабря 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183 

12. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ                                           

від 26 вересня 2003 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181 

13. Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций                                      

от 6 октября 1983 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_020 

14. Конвенция о мирном решении международных столкновений                               

от 18 октября 1907 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_938 

15. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской 

перевозке грузов от 31 марта 1978 г. // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391 

16. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Верховна Рада України. 

Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070 

17. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів  від 11 квітня 1980 р. // Верховна Рада України. 

Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003 

18. Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007 

19. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180 

20. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та 

багажу від 9 липня 1997 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_034 

21. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // 
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Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038 

22. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу 

товарів              від 14 червня 1974 р. // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_002 

23. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060 

24. Конвенція про створення ради митного співробітництва                                  

від 15 грудня 1950 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada. 

gov.ua/laws/show/995_184 

25. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг                                             

від 28 травня 1988 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_210 

26. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг                               

від 28 травня 1988 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_263 

27. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_012 

28. Cеульская конвенция 1985 г. об учреждении многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_268 

29. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Обьединенных Наций                                  

от 24 октября 1970 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569 

30. Декларация об установлении нового международного 

экономического порядка от 1 мая 1974 г. // Верховна Рада України. 

Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/995_339 

31. Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці                 

від 18 червня 1998 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_260 

32. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р. // Верховна Рада 

України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_621 

33. Договір про заснування Європейської Спільноти від                        

25 березня 1957 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017 

34. Договір про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_051 

35. Договір про заснування Eнергетичного Cпівтовариства                                   

від 25 жовтня 2005 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_926 

36. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.) // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055 

37. Манильская декларация о мирном разрешении международных 

споров       от 15 ноября 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ualaws//show/995_568 

38. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой 

организации           от 15 апреля 1994 г. // Верховна Рада України. Офіційний 

інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. 

gov.ua/ laws/ show/152_002 

39. Міжнародна угода по цукру від 1992 р.  від 20 березня 1997 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_097 

40. Угода про створення зони вільної торгівлі від 4 квітня 1999 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/ laws/show/997_051 

41. Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН  от                                    

18 декабря 1990 года // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_202 

42. Решение об Основах таможенных законодательств государств-

участников Содружества Независимых Государств (Алматы,                          

10 февраля 1995 г.) // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonuz.com/?document=16528 

43. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)                                         

від 9 травня 1980 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_291  

44. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав                                      

від 8 грудня 1991 р.// Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 
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