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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. Тому пропонована навчальна 

програма, підготовлена українською, російською та англійською 

мовами, є досить позитивним кроком на шляху до удосконалення 

вивчення курсу міжнародного економічного права як вітчизняними 

студентами, так і іноземними. Це ще раз підкреслює той факт, що 

міждержавні зв’язки у сфері економічної співпраці є на сьогодні 

вагомими і спрямовані на вирішення основних глобальних проблем 

людства та усунення міждержавних конфліктів. 

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», «Кримінальне право», «Цивільний процес», 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. 
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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.  

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); 
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– 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; 

– виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і 

національного права; 

– тлумачити зміст норм міжнародного права, використовуючи 

базові поняття правознавства; 

– уміти на практиці застосувати набуті знання. 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне економічне 

право» для студентів спеціальності 081 «Право»  затверджена Вченою 

радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»  29 вересня 2016 року (протокол №  

6). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Модуль 1 

Загальні положення міжнародного економічного права 

 

Тема 1. Поняття, предмет, система міжнародного 

економічного права.  

Поняття міжнародного економічного правопорядку. Загальна 

характеристика Декларації щодо встановлення нового економічного 

порядку від 1 травня 1974 р. на VІ спеціальній сесії Генеральної 

Асамблеї ООН. Характеристика сучасного протистояння політики 

лібералізації (політики усування обмежень у міжнародних 

економічних відносинах) та політики протекціонізму (політики 

застосування заходів захисту національної економіки від іноземної 

конкуренції шляхом застосування тарифних та нетарифних обмежень 

для захисту внутрішнього ринку).  

Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення. 

Концепції міжнародного економічного права. Поняття міжнародного 

економічного права.  

Співвідношення міжнародного економічного права з 

міжнародним правом. Підгалузі та правові інститути міжнародного 

економічного права. Система міжнародного економічного права.  

 

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права.  

Загальна характеристика джерел міжнародного економічного 

права. Поняття та система джерел міжнародного економічного права. 

Класифікація джерел міжнародного економічного права. Основні 

джерела міжнародного економічного права. Спеціальні джерела 

міжнародного економічного права. Міжнародний економічний договір 

– основне джерело міжнародного економічного права. Міжнародно-

правовий звичай – закріплені неписані правила організації і 

здійснення міжнародних економічних відносин. Рішення міжнародних 

організацій – відповідні правила та здійснення міжнародних 

економічних відносин. Резолюції міжнародних економічних 

організацій як джерела міжнародного економічного права. Загальні 

принципи міжнародного права, міжнародні судові рішення. Юридичні 

доктрини як джерела міжнародного економічного права. Міжнародні 

кодекси поведінки – правила поведінки відповідних суб'єктів 
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міжнародних економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

 

Тема 3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом 

Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом. Створення та розвиток національної правової 

основи міжнародного співробітництва. Загальні питання гармонізації. 

Гармонізація законодавства України з міжнародним правом. Первинна 

та вторинна трансформація. 

Ратифікаційна діяльність парламенту України. Питання щодо 

практичної реалізації норм та принципів міжнародного права. 

Зближення Європейського права і законодавства України. Українсько-

Європейський консультативний центр з питань законодавства. 

Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу.  

Роль Президента України та органів виконавчої влади щодо 

забезпечення процесу узгодження національного законодавства 

України із законодавством Європейського Союзу. 

 

Тема 4. Принципи міжнародного економічного права 

Загальна характеристика поняття «принципи». Поняття та 

система принципів міжнародного економічного права. 

Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 

економічного права.  

Принцип мирного співіснування. Принцип утримання у своїх 

міжнародних відносинах від погрози силою або їх застосування як 

проти територіальної недоторканості, так і політичної незалежності 

будь-якої держави. Принцип суверенної рівності держав. Принцип 

рівноправ'я і самовизначення народу.  

Принцип співробітництва держав. Принцип невтручання. 

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Принцип 

взаємної вигоди. Принцип розгляду міжнародних спорів мирними 

засобами.  

Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права. Принцип розвитку міжнародних економічних і 

науково-технічних відносин між державами. Принцип юридичної 

рівності і недопустимості економічної дискримінації держав.  
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Принцип свободи вибору форми організації 

зовнішньоекономічних зв'язків. Принцип невід'ємного суверенітету 

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

економічною діяльністю. Принцип найбільшого сприяння. Принцип 

національного режиму. 

 

Тема 5. Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Держава як суб’єкт міжнародного економічного права 

Концепції вітчизняної юридичної літератури щодо визначення 

кола суб’єктів міжнародного економічного права. Зарубіжна доктрина 

про суб’єкти міжнародного економічного права. Поняття суб’єкта 

міжнародного економічного права. Загальна класифікація суб’єктів 

міжнародного економічного права. 

Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та припинення 

міжнародної дієздатності. Особливості міжнародної деліктоздатності.  

Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного 

економічного права.  

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного економічного 

права. Міжнародні економічні організації в системі ООН, правові 

основи їх діяльності.  

Правовий статус транснаціональних підприємств у міжнародних 

економічних відносинах. 

Загальна характеристика визначення ознак держави. Правовий 

статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права. 

Міжнародна правоздатність держави. Міжнародна дієздатність 

держави.  

Україна як суб'єкт міжнародного економічного співробітництва. 

Зовнішньоекономічна діяльність України. Інтеграція України з метою 

входження до європейського економічного простору. Міжнародні 

економічні відносини України з Європейським Союзом. Розвиток 

відносин із Світовою організацією торгівлі.  

Україна – самостійний суб’єкт у здійсненні та регулюванні 

зовнішньоекономічних відносин. Організаційні форми участі держав у 

міжнародному співробітництві. Імунітет держави. Види імунітетів 

держави. 
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Тема 6. Міжнародні економічні організації 

Поняття міжнародної економічної організації та її правовий 

статус. Особливості укладення статутних документів міжнародних 

економічних організацій. Рівні правового регулювання міжнародних 

економічних організацій. Особливості реалізації правосуб’єктності 

міжнародних економічних організацій. 

Міжнародні економічні організації в системі ООН. Генеральна 

Асамблея, Економічна та Соціальна Рада – головні органи ООН. 

Регіональні економічні комісії. Конференція ООН з торгівлі та 

розвитку як орган Генеральної Асамблеї ООН.  

Правовий статус Європейського Союзу як суб’єкта  

міжнародних економічних відносин. Рада Економічної 

Взаємодопомоги в системі міжнародного економічного 

співробітництва.  

Роль регіональних економічних організацій на пострадянському 

просторі у розбудові системи сучасного міжнародного економічного 

правопорядку. Співдружність Незалежних Держав – регіональна 

економічна організація. Правові засади здійснення економічного 

співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав.  

Правові основи функціонування Євразійського економічного 

співтовариства (ЄврАзЕС) як форми поглиблення багатостороннього 

економічного співробітництва.  

 

Тема 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) 

Поняття ТНК та її правовий статус. Критерії визначення ТНК як 

суб’єкта міжнародного економічного права. Особливості 

макроструктури ТНК. Поняття та загальна характеристика правового 

механізму діяльності ТНК. Правова природа ТНК. 

Проблеми класифікації ТНК за юридичним змістом прав та 

обов’язків їх учасників. Юридичні відносини ТНК з державою, їх 

походження та порядок здійснення діяльності. 

Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на 

регіональному рівні. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

ТНК на універсальному рівні.  

Система Керівних принципів ТНК. Значення проекту Кодексу 

поведінки ТНК. Багатонаціональні та транснаціональні підприємства. 
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Тема 8. Право міжнародних економічних договорів 

Поняття і значення міжнародних економічних договорів. 

Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних 

договорів.  

Види міжнародних економічних договорів. Односторонні, 

двосторонні та багатосторонні договори. Оплатні та безоплатні 

договори. Формальні, реальній консенсуальні договори. Поділ 

міжнародних економічних договорів за змістом. 

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. 

Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні 

договори України» від 29 червня 2004 р. Міждержавні, міжурядові та 

міжвідомчі договори. Укладення міжнародних договорів України. 

Ратифікація міжнародних договорів України. Затвердження 

міжнародних договорів України. Набрання чинності міжнародними 

договорами України. Дотримання і виконання міжнародних договорів 

України. Виконання міжнародних договорів України. Оприлюднення, 

реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України. 

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 

Міжнародне торгове право як складова частина міжнародного 

економічного права. Поняття міжнародного торгового права. Джерела 

міжнародного торгового права. Система міжнародного торгового 

права. Принципи міжнародної торгівлі.  

Міжнародні торговельні договори, угоди про товарообіг, 

клірингові угоди. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-

продажу товарів згідно положень Конвенції Організації Об’єднаних 
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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. 

Світова організація торгівлі як міжнародна економічна 

організація. Правовий статус і сфера діяльності СОТ. Цілі СОТ. 

Принципи діяльності СОТ. Переваги та недоліки торгової системи 

СОТ. 

Особливості членства в СОТ. Правовий статус України як 

постійного члена СОТ.  

 

Тема 10. Міжнародне валютне право 

Поняття і джерела міжнародного валютного права. Предмет 

міжнародного валютного права. Поняття валютних правовідносин. 

Суб'єкти валютних правовідносин. Поняття валютних операцій.  

Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина європейська 

валюта країн-членів Європейської валютної системи.  

Загальна характеристика організаційно-правового механізму 

міжнародної валютної системи. Класифікація міжнародно-кредитних 

організацій. Організація валютно-кредитних відносин.  

Міжнародні кредитні організації і фонди: їх функціонування і 

міжнародно-правове регулювання (на прикладі МВФ, МБРР). Загальні 

положення з питань валютного регулювання. Роль державних органів 

у сфері валютного регулювання і валютного контролю.  

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. та її роль у 

міжнародних валютно-кредитних відносинах. 

 

Тема 11. Міжнародне інвестиційне  право 

Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного права та 

його джерел. Принципи міжнародного інвестиційного права. 

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Зміст міжнародної 

інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної 

діяльності.  

Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій. 

Міжнародно-правові засоби для вирішення інвестиційних спорів. 

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами  від 18 травня 1965 р. Загальна 
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характеристика Сеульської конвенції від 11 жовтня 1985 р. про 

заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій. 

Міжнародні договори як джерело інвестиційного права. 

Контроль за належним виконанням зобов’язань, що випливають з 

міжнародних інвестиційних договорів. 

 

Тема 12. Міжнародне митне право 

 

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

міжнародно-правові норми міжнародного митного права. Міжнародне 

митне право як підгалузь міжнародного економічного права.  

Міжнародно-правові стандарти митного регулювання. Всесвітня 

митна організація – основний суб'єкт регулювання митно-тарифних 

відносин на мегарівні. 

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. 

Характер та специфіка митної політики України. Загальні 

положення Митного кодексу України від 13 лютого 2012 р., «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р., 

«Про Митний тариф України» від 19 вересня 2013 р. Митний 

контроль в Україні. 

Правові підстави підприємницької діяльності у митній справі. 

Права та обов’язки митного брокера. Правовий статус митного 

перевізника.  

Митні пільги для дипломатичних представників іноземних 

держав. Поняття тарифної преференції. Нетарифне митне 

регулювання в Україні. 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 

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

міжнародно-правові норми міжнародного транспортного права. 

Принципи і норми міжнародного транспортного права. Джерела 

міжнародного транспортного права.  
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Правове регулювання міжнародних морських, річкових, 

залізничних, автомобільних та повітряних перевезень. Міжнародні 

транспортні організації, їх завдання.  

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.  

Зміст єдиних правил Міжнародної конвенції про вантажну 

марку  від 5 квітня 1966 р. Конвенція міжнародних для уніфікації 

міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р., її зміст. 

Загальна характеристика Конвенції  про  міжнародні   автомобільні  

перевезення   пасажирів   і   багажу                 

від 9 жовтня 1997 р. 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. Загальна характеристика Женевських конвенцій 

про відкрите море, про територіальне море, про риболовство та 

охорону живих ресурсів від 29 квітня 1958 р. Конвенція ООН з 

морського права                          від 10 грудня 1982 р. та її значення у 

регулюванні міжнародних морських перевезень. Загальна 

характеристика Конвенції ООН про Кодекс поведінки лінійних 

конференцій від 6 жовтня 1983 р. 

 

Тема 14. Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного співробітництва 

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

міжнародно-правові норми міжнародного правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. Основи міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

співробітництва. 

Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у 

галузі промисловості. Заключний акт Наради з безпеки і 

співробітництва у Європі                 від 1 серпня 1975 р. Організація 

ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) – міжнародна спеціалізована 

міжурядова організація.  
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Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у 

галузі сільського господарства. Продовольча і сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО). Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (ІФАД) – міжнародна спеціалізована установа ООН.  

Міжнародно-правове регулювання науково-технічного 

співробітництва. Програма розвитку ООН (ПРООН). Значення 

ЮНЕСКО у розвитку та інтеграції загальносвітових рушійних сил 

науково-технічного прогресу. 

 

Тема 15. Основи права міжнародної економічної конкуренції 

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

міжнародно-правові норми правового регулювання міжнародної 

економічної конкуренції. Загальна характеристика міжнародного 

співробітництва у сфері міжнародної економічної конкуренції.  

Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері 

міжнародної економічної конкуренції та міжнародного 

співробітництва. Міжнародні організації в системі ООН, що 

регулюють міжнародну економічну конкуренцію.  

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. 

Правила захисту міжнародної конкуренції у Римському договорі                     

від 25 березня 1957 р. (Договір про заснування Європейської 

Спільноти                 від 25 березня 1957 р.) Правила добросовісної 

міжнародної конкуренції у договорі країн СНД про створення 

Економічного Союзу СНД                                   від 24 вересня 1993 р.  

Міжнародна економічна конкуренція та заходи боротьби з 

монополізмом. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної 

політики України. 

 

Тема 16. Міжнародне трудове право 

Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового права. 

Принципи міжнародного трудового права. Джерела міжнародного 

трудового права та їх класифікація.  
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Робоча сила як об’єкт міжнародного трудового права. Право на 

працю та міжнародно-правове регулювання в сфері забезпечення 

повної зайнятості населення.  

Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  

Мета створення Міжнародної організації праці (МОП), її 

основні завдання, структура і компетенція. Статут МОП. Щорічні 

конференції МОП. Адміністративна Рада. Міжнародне Бюро праці 

(МБП) та його відділення. Комітети Міжнародного Бюро праці. 

Видавнича діяльність МБП.  

Форми правових актів, що приймаються МОП. Порядок 

прийняття конвенцій та рекомендацій. Ратифікація конвенцій 

державами-членами МОП. Сфера застосування конвенцій МОП. 

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. Декларація МОП основних 

принципів та прав у світі праці від 18 червня 1998 р.: зміст і значення. 

Комісія ООН народонаселення і розвитку, Всесвітня організація 

здоров’я, ЮНЕСКО, Економічна і Соціальна Рада ООН як суб’єкти 

міжнародного трудового права. 

Міжнародні договори в сфері застосування праці і регулювання 

трудових відносин. Соціальне страхування і соціальне забезпечення у 

міжнародному трудовому праві. 

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 

Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Загальна характеристика 

законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення. Закон України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. та його 

особливості. 
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Правовий статус Третейського суду. Принципи організації і 

діяльності третейського суду. Третейське самоврядування. 

Особливості провадження в третейському судочинстві. Письмові 

протоколи та судові дебати. Рішення третейського суду. 

Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду 

та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті 

України. 
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Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом навчального часу за 
видами занять 

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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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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Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081«Право» 

 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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позааудиторна 
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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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Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 081 «Право» 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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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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 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 
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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 – 



 

  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного 

права 

Тема 1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного 

права 
 

Опрацьовуючи тему, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародний економічний правопорядок у необхідних випадках 

встановлюється із застосуванням примусових заходів 

державновладного, імперативного характеру; міжнародний порядок 

підтримується із застосуванням примусової сили (державновладного 

характеру) лише в правовій сфері відносин. Для міжнародного 

правопорядку характерна чітка визначеність учасників, змісту, 

особливостей регулювання міжнародних відносин і впорядкованість. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що у становленні 

сучасного міжнародного правопорядку можна виокремити: соціально-

економічні передумови (потреби в упорядкуванні міжнародного 

життя, поведінки держав, народів, міжнародних організацій тощо; 

міжнародні економічні, політичні та інші потреби й інтереси; 

міжнародна законність тощо) і спеціальні юридичні передумови 

(необхідність правової впорядкованості міждержавних відносин; 

наявність міжнародного права як сукупності норм і правил поведінки, 

які утворюють струнку систему; наявність суб’єктів міжнародного 

права як можливих учасників правового порядку та їхній певний 

юридичний статус; наявність міжнародно-правових відносин, які 

поєднуються в цілісну, впорядковану систему; міжнародно-правові 

методи встановлення та підтримки міжнародно-правового порядку.  

Cтудентам потрібно взяти до уваги, що до загальних юридичних 

принципів міжнародного правопорядку належать: принципи 

сучасного міжнародного права; загальні принципи права; міжнародна 

законність; верховенство міжнародного права над політикою; рівність 

усіх суб’єктів міжнародного права перед нормами міжнародного 

права; рівне і справедливе надання міжнародно-правових 

можливостей (прав, свобод і законних інтересів) та вимоги щодо 

виконання обов’язків і реалізації міжнародно-правової 
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відповідальності; об’єктивність, справедливість та істинність 

правових заходів; переконаність суб’єктів у правильності і 

справедливості правових заходів; справедливість і невідворотність 

впливу на правопорушника, можливість застосування до нього заходів 

впливу; просторово-часові параметри застосування правових заходів 

та ін. 

Визначальну роль у підтриманні міжнародного правопорядку 

належить Організації об’єднаних націй (ООН).  

Вивчаючи тему, студентам необхідно засвоїти опорні категорії, що 

мають важливе логічне і методологічне значення для правильного 

сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими основними 

поняттями, зокрема, є: 

Світовий порядок – це система взаємодіючих міжнародних 

політичного, економічного, інформаційного, правового, етичного та 

інших порядків. 

Міжнародний правопорядок – це стан динамічної відповідності 

міжнародних відносин, їх організації якісним властивостям 

міжнародних систем управління (міжнародного права, міжнародної 

моралі, політики, релігії, етики, ввічливості тощо). 

До загальносоціологічних засад міжнародного правопорядку 

належать: політико-правова основа – демократичні міжнародно-пра-

вові відносини; економічна основа – справедливий міжнародний 

економічний порядок; духовна основа – культура світового 

співтовариства; цільова основа – зміцнення миру й безпеки між 

народами.  

До загальних юридичних принципів міжнародного правопорядку 

належать: принципи сучасного міжнародного права; загальні 

принципи права; міжнародна законність; верховенство міжнародного 

права над політикою; рівність усіх суб’єктів міжнародного права 

перед нормами міжнародного права; рівне і справедливе надання між-

народно-правових можливостей (прав, свобод і законних інтересів) та 

вимоги щодо виконання обов’язків і реалізації міжнародно-правової 

відповідальності; об’єктивність, справедливість та істинність 

правових заходів; переконаність суб’єктів у правильності і 

справедливості правових заходів; справедливість і невідворотність 

впливу на правопорушника, можливість застосування до нього заходів 

впливу; просторово-часові параметри застосування правових заходів 

http://www.un.org/ru/index.html
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та ін. 

Міжнародний економічний правопорядок – це результат діяльності 

суб’єктів міжнародного економічного права; міжнародний порядок – 

результат діяльності суб’єктів міжнародних відносин. 

Лібералізація – це усунунення обмежень в міжнародних 

економічних відносинах. Нині в рамках Світової організації торгівлі 

(СОТ) здійснюється скоординоване на багатосторонній основі 

зниження митних тарифів з метою їх повної ліквідації, а також 

усунення нетарифних заходів регулювання.  

Протекціонізм – це застосування заходів огородження національної 

економіки від іноземної конкуренції, використання тарифних і 

нетарифних заходів для захисту внутрішнього ринку. 

 

Лекційне заняття 

План 

1. Поняття міжнародного економічного правопорядку.  

2. Поняття міжнародного економічного права.  

3. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.  

 
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): 

світовий порядок, міжнародні економічні відносини, міжнародний 
економічний правопорядок, міжнародне економічне право, 
міждержавне співробітництво, міжнародно-правове регулювання, 
політика фритредерства, протекціонізм, лібералізація, Рада Безпеки 
ООН, міжнародні економічні відносини, міжнародне економічне 
право, державне співробітництво, міжнародно-правове регулювання, 
предмет та методи міжнародного економічного права, система та 
інститути міжнародного економічного права. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати навчальні завдання: 

2.1. Доповнити таблицю на тему «Етапи розвитку міжнародного 

економічного права»: 

 

 

https://www.wto.org/
https://www.wto.org/
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ДАТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ 

  

  

  

  

  

 

2.2. Опрацювати зміст Резолюції 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року 

«Декларація про встановлення нового міжнародного економічного 

порядку» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_339) та доповнити 

таблицю на тему «Основні положення Резолюції 3201 (S-VI) від 1 

травня 1974 року «Декларація про встановлення нового міжнародного 

економічного порядку». 

 

Мета декларації  

Цілі декларації  

Завдання декларації  

Завдання світової спільноти  

 

2.3. Розробити структурно-логічну схему «Система сучасного 

міжнародного економічного правопорядку». 

3. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Міжнародне економічне право – це: 

а) галузь міжнародного права, яка регулює економічні відносини між 

державами та іншими суб'єктами міжнародного права; 

б) галузь міжнародного приватного права, яка регулює економічні 

відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного 

приватного права; 

в) галузь міжнародного публічного права, яка регулює економічні 
відносини між державами; 

г) галузь міжнародного приватного права, яка регулює економічні 

відносини між державами та державоподібними утвореннями. 

2. Предметом міжнародного економічного права є: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_339
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_339
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_339
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_339
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а) міждержавні економічні відносини у різних сферах світової 
господарської діяльності; 

б) відносини суб'єктів міжнародного публічного права у різних 
сферах світової соціальної діяльності; 

в) відносини суб'єктів міжнародного приватного права у різних 
сферах світової соціальної діяльності; 

г) міжнародне економічне співробітництво держав. 
3. Особливістю міжнародного економічного права як самостійної 

галузі міжнародного права є: 

а) незалежність від інших галузей; 
б) виключний склад суб’єктів; 
в) комплексний характер; 
г) закритий метод. 
4. Комплексний характер міжнародного економічного права  

визначається: 

а) тісною взаємозалежністю у цій сфері приватноправових механізмів 
регулювання; 

б) тісною взаємозалежністю у цій сфері публічно-правових та 

приватноправових механізмів регулювання; 

в) спеціальною правосуб’єктністю; 
г) міжнародними договорами. 
5. Який вчений у 1928 р. запропонував концепцію міжнародного 

господарського права як особливого регулятора міжнародних 

економічних відносин? 

а) П. Фішер; 
б) В. Фікентшер; 
в) В. М. Корецький; 

г) В. Леві. 
6. Сучасна система міжнародного економічного права, включає в себе 

такі частини: 

а) загальну і спеціальну; 
б) загальну і особливу; 
в) загальну, особливу і спеціальну; 
г) загальну, спеціальну і універсальну. 
7. Загальну частину міжнародного економічного права становлять: 

а) міжнародно-правові інститути; 

б) міжнародне фінансове право і міжнародне торгове право; 
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в) міжнародне інвестиційне право і міжнародне транспортне право; 

г) міжнародне фінансове право, міжнародне торгове право, 

міжнародне інвестиційне право і міжнародне транспортне право. 

8. Міжнародні економічні відносини — це: 

а) особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між окремими 

державами, між державами та міжнародними організаціями, між 

міжнародними організаціями; 

б) особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між окремими 

державами; 

в) особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між міжнародними 

організаціями; 

г) особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між державами та 

міжнародними організаціями. 

9. За своїм змістом міжнародні економічні відносини є: 

а) простими; 
б) закритими; 
в) відкритими; 
г) складними. 
10. В якому році американський професор Еф. Франклін висвітлив 

концепцію транснаціонального права ? 

а) 1928; 

б) 1947; 

в) 1956; 

г) 1975. 

11. Завданням норм міжнародного економічного права є: 

а) сприяння безперешкодному здійсненню державами їх суверенних 
прав в галузі міжнародних економічних відносин; 

б) сприяння безперешкодному здійсненню міжнародними 

організаціями їх суверенних прав в галузі міжнародних економічних 

відносин; 

в) окреслення заборон для міжнародного економічного права; 
г) сприяння утворенню зон вільної торгівлі. 
12. У якому році вперше в історії людства було укладено 

багатосторонній торговельний договір? 

а) 1928; 

б) 1947; 

в) 1956; 
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г) 1975. 

 

13. Як називається перший багатосторонній торговельний договір? 

а) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
б) Міжнародний кодекс торгової практики; 

в) Міждержавний торгівельний альянс; 

г) Комплексний торговий договір. 
14. Скільки методів діють у міжнародному економічному праві? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

15. Колізійний метод – це: 

а) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою принципів міжнародного права, норм міжнародних 

договорів, торговельних звичаїв, судової та арбітражної практики; 

б) сукупність способів ,які не врегульовують правові відносини 
суб'єктів по суті, а лише вказують норми якої правової системи 

піддягають застосуванню; 

в) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою розбіжностей у законодавстві; 

г) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою судової практики.  

16. Матеріально-правовий метод – це: 

а) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою принципів міжнародного права, норм міжнародних 

договорів, торговельних звичаїв, судової та арбітражної практики; 

б) сукупність способів, які не врегульовують правові відносини 
суб'єктів по суті, а лише вказують норми якої правової системи 

піддягають застосуванню; 

в) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою розбіжностей у законодавстві; 

г) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин 
за допомогою судової практики.  

17. У якому році в Київській Русі було укладено перший відомий 

міжнародний економічний договір: 

а) 401 р.; 
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б) 745 р.; 
в) 899 р.; 
г) 907 р. 
18. Умови першого відомого міжнародного економічного договору в 

Київській Русі між київським князем Олегом та візантійськими 

імператорами Леоном і Олександром передбачали: 

а) безперешкодний перетин кордонів Візантії для купців Київської 
Русі; 

б) безмитну торгівлю купців Київської Русі у столиці Візантії — 

Царгороді (Константинополі); 

в) забезпечення охорони купців Київської Русі у столиці Візантії — 

Царгороді (Константинополі) та надання прав громадян Візантії; 

г) надання торгових кредитів для купців Київської Русі на території 
Візантії. 

19. Система правових норм, що регулювали відносини у сфері 

міжнародної торгівлі у Стародавньому Римі: 

а) цивільне право; 
б) право народів; 
в) торгове право; 
г) купецьке право. 
20. Першою країною Європи, яка надала торговельним звичаям силу 

закону, є: 

а) Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії; 
б) Королівство Іспанія; 
в) Італійська республіка; 
г) Французька республіка. 

  

Джерела і література:: 4, 5, 6, 30, 31, 51, 71 - 76, 78, 92, 95, 102, 

107, 124. 

*   *   * 

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

закріплення норм і принципів міжнародного економічного права у 

конкретних джерелах має важливе значення. Це пов’язано насамперед з 
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тим, що вони є способом зовнішнього вияву правових норм, який 

засвідчує їх загальнообов’язковість. Джерела є формою юридичного 

втілення, вираження норм і принципів міжнародного економічного 

права. Водночас норми і принципи міжнародного економічного права 

характеризують зміст їх джерел. 

Майбутнім фахівцям потрібно також усвідомити, що правовою 

основою становлення і подальшого розвитку міжнародного 

економічного права є положення ст. 1 Статуту ООН, що формулюють, 

як одну з основних цілей ООН, здійснення міжнародного 

співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного 

характеру. З огляду на глобальне значення такого завдання, 

питаннями розвитку міжнародного економічного співробітництва в 

ООН займається безпосередньо Генеральна Асамблея і спеціально 

створена для цього і працююча під її керівництвом Економічна і 

Соціальна Рада (ЕКОСОР). 

Студенти мають знати – істотним є те, що, сучасний економічний 

порядок, відображаючи інтереси держав, які розвиваються, 

підкреслював суверенні права держав у розпорядженні своїми 

природними ресурсами, суверенну рівність держав, свободу їхнього 

вибору у сфері економічного і соціального розвитку, неприпустимість 

будь-якої дискримінації, вирішення всіх економічних питань на 

умовах справедливості і взаємної вигоди та ін. Важливе місце в 

документах приділялося необхідності встановлення преференційного 

режиму в міжнародних економічних відносинах. Ці положення не 

влаштовували економічно потужні держави, що прагнули послабити 

політичне і юридичне значення цих документів. Однак такі документи 

були ухвалені ООН, і вони значною мірою сприяли прогресивному 

розвитку сучасного міжнародного економічного права. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Джерела міжнародного економічного права – це система 

міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій 

тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і 

принципи міжнародного економічного права. 

Міжнародний договір – угода двох або кількох держав про 
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встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків у різних 

відносинах між ними. 

Принципи міжнародного економічного права за своєю юридичною 

природою засновуються і випливають зі змісту основних принципів 

сучасного міжнародного права. 

Міжнародно-правовий звичай – це правило поведінки, що склалося 

внаслідок фактичного його застосування протягом тривалого часу, 

ніде в офіційних документах не записане, але визнане державою. 

Правовий прецедент – це рішення державного органу (судового, 

адміністративного) по конкретній юридичній справі, що являє 

загальнообов’язковий приклад рішення наступних аналогічних справ. 

Міжнародні економічні договори – це добровільно укладені між 

державами рівноправні угоди економічного характеру, в яких 

закріплені норми та принципи, що регулюють міжнародні 

економічні відносини. 

Ратифікація (затвердження) –  акт міжнародного права, за 

допомогою якого держава, через свої компетентні органи, наділені 

повноваженнями укладати договори, виражає свою згоду взяти на 

себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі відповідного 

договору. 

Договори, що підлягають ратифікації набирають чинності в 

порядку, передбаченому для законів України, тобто через 10 днів із 

дня їх офіційного обнародування, якщо інше не передбачено 

самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному 

друкованому виданні. 

 
Лекційне заняття 

План 

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.  
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Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

1. Міжнародний економічний договір – основне джерело 

міжнародного економічного права.  

2. Міжнародно-правовий звичай – закріплені неписані правила 

організації і 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.  

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). 

Глосарій: джерело міжнародного економічного права, 

міжнародні принципи, міжнародний договір, ратифікація, конвенція, 

міжнародний звичай, судовий прецедент як джерело міжнародного 

економічного права. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. Доповнити таблицю на тему «Джерела міжнародного 

економічного права»: 

 

ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 

ОСНОВНІ ДОПОМІЖНІ 

Міжнародний договір  
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю:: 

1. Джерела міжнародного економічного права – це: 

а) форми закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного 

права, створених узгодженим волевиявленням його суб'єктів; 

б) методи закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного 

права, створених узгодженим волевиявленням представників країн; 

в) методи закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного 

права, створених узгодженим волевиявленням представників 

міжнародних організацій; 

г) форми закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного 

права, створених узгодженим волевиявленням представників 

державоподібних утворень. 

2. Відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН джерелами 

міжнародного права визнаються: 

а) міжнародні конвенції, міжнародний звичай, загальні принципи 

права, судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

б) міжнародні конвенції, протоколи загальних зборів, судові рішення 

та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

в) міжнародні конвенції,  міжнародний звичай,  загальні принципи 

моралі, судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих 

фахівців; 

г) міжнародні конвенції,  міжнародний звичай,  загальні принципи 

права, рішення арбітражних судів. 

3. Міжнародний економічний договір – це: 

а) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься 

така угода в одному документі, у двох або декількох пов'язаних між 

собою документах, а також незалежно від конкретного найменування; 

б) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, що міститься в одному документі; 

в) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

завірена нотаріально, регульована міжнародним правом, незалежно 
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від того, чи міститься така угода в одному документі, у двох або 

декількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від 

конкретного найменування; 

г) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, що міститься в декількох 

пов'язаних між собою документах. 

 4. Міжнародний звичай – це: 

а) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у 

відносинах між всіма або деякими державами, але не закріплене в 

міжнародному договорі; 

б)  правило, що склалося в результаті тривалого застосування у 

відносинах між всіма або деякими державами і закріплене в 

міжнародному договорі; 

в) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у 

відносинах між всіма або деякими державами умов міжнародного 

договору; 

г) міжнародна угода, укладена між державами в усній формі. 

5. Основним джерелом міжнародного економічного права є: 

а) міжнародний економічний договір; 

б) міжнародний звичай; 

в) загальні принципи права; 

г) судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців. 

6. Міжнародні економічні договори – це: 

а) добровільно укладені між державами рівноправні угоди 

економічного характеру, в яких закріплюються норми та принципи, 

що регулюють міжнародні економічні відносини; 

б) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у 

відносинах між всіма або деякими державами умов міжнародного 

договору; 

в) судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

г) допоміжний акт міжнародного регулювання. 

7. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі був 

підписаний: 

а) 1 серпня 1975 р.; 

б) 1 травня 1975 р.; 

в) 1 вересня 1975 р.; 

г) 1 жовтня 1975 р.. 
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8. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною: 

а) національного законодавства України; 

б) загальних принципів національного права України; 

в) спеціальних принципів національного права України; 

г) допоміжних актів міжнародного регулювання. 

9. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН були прийняті: 

а) 26 червня 1945 р.; 

б) 26 липня 1945 р.; 

в) 26 серпня 1945 р.; 

г) 26 вересня 1945 р. 

10. Міжнародним документом, в якому викладено загальновизнані 

основні принципи сучасного міжнародного економічного права є: 

а) Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до 

Статуту ООН; 

б) Декларація про права людини; 

в) Статут НАТО; 

г) Римський договір 1966 р. 

11. Декларацію про встановлення нового міжнародного економічного 

порядку 1974 р. було прийнято: 

а) 01 травня 1974 р.; 

б) 01 травня 1973 р.; 

в) 01 травня 1975 р.; 

г) 01 червня 1974 р. 

12. Конвенція про Кодекс поведінки лінійних конференцій була 

прийнята: 

а) 01 липня 1974 р.; 

б) 01 травня 1974 р.; 

в) 01 квітня 1974 р.; 

г) 01 березня 1974 р. 

13. Форма організації валютно-кредитних відносин, що базується на 

відповідних умовах міждержержавних угод – це: 

а) клірингова угода; 

б) емфітевзис; 

в) суперфіцій; 

г) форвардингова угода. 
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14. Генеральна угода з тарифів і торгівлі була прийнята: 

а) 30 жовтня 1947 р.; 

б) 1 жовтня 1947 р.; 

в) 4 жовтня 1948 р.; 

г) 30 червня 1949 р. 

15. Міжнародно-правові документи, у яких систематизовані правила 

поведінки відповідних суб’єктів міжнародних економічних відносин 

або у відповідному напрямі економічної діяльності – це: 

а) міжнародні кодекси поведінки; 

б) міжнародні кодекси економічних відносин; 

в) міжнародні зводи законів; 

г) міжнародні правила укладання договорів. 

16. Рішення, прийняте в результаті обговорення якого-небудь питання 

на засіданні колегіального органу – це: 

а) резолюція; 

б) реституція; 

в) ратифікація; 

г) протокол. 

17. Акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої 

компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори, 

виражає свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані 

на підставі відповідного договору – це: 

а) ратифікація; 

б) реституція; 

в) резолюція; 

г) протокол. 

18. Рішення державного органу (судового, адміністративного) по 

конкретній юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад 

рішення наступних аналогічних справ – це: 

а) судовий прецедент; 

б) судову резолюцію; 

в) судову кодифікацію; 

г) судовий приклад. 

19. Розроблені та обгрунтовані вченими-юристами теоретичні 

положення, теоретико-юридичні конструкції, ідеї, принципи і 

судження про право, які в тих чи інших правових системах мають 

обов'язкову юридичну силу – це: 
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а) юридична доктрина; 

б) юридичні принципи; 

в) міжнародна практика; 

г) теоретичні рішення. 

20. Односторонній акт, яким сторони міжнародного договору 

висловлюють  своє тлумачення або розуміння його положень і з якого 

для них не випливають міжнародно-правові наслідки – це: 

а) заява; 

б) доктрина; 

в) прецедент; 

г) резолюція. 

 

Джерела і література:  1, 3, 4, 5, 18, 23, 30, 31, 35, 37, 39, 42, 45, 

47, 63, 64, 69, 71, 73, 75, 78, 92, 95, 102, 105,  107, 109. 
 

*   *   * 

Тема 3. Гармонізація законодавства України з міжнародним 

економічним правом 

 

Студентам потрібно знати, що опрацьовуючи питання гармонізації 

національного законодавства з міжнародним правом, головне – 

методологічно правильно визначити механізм їх розв’язання. В першу 

чергу найбільш оптимальним варіантом, як уявляється, має бути 

приведення норм конституції будь-якої країни у відповідність з 

міжнародними стандартами. Це надзвичайно важливо, якщо взяти до 

уваги, що конституція є основою, правовим фундаментом розвитку 

національного законодавства. Від того, наскільки повно в ній буде 

враховано норми і принципи міжнародного права, настільки повно буде 

відображено їх у національному законодавстві, яке покликане розвивати 

конституційні положення. Таким чином, є всі підстави розглядати норми 

та принципи міжнародного права як правотворчий фактор розвитку 

конституційного та інших галузей законодавства. 

Майбутнім фахівцям також слід усвідомити, що процес 

гармонізації та зближення правових систем, які існують у 

європейському просторі, потребуватиме цілеспрямованої та 

скоординованої діяльності різних держав і міжнародних організацій. 

Необхідно створити такі юридичні норми, які здатні забезпечити 
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однакове регулювання наявних у європейських державах суспільних 

відносин. При цьому варто зауважити, що така робота сприятиме 

розвитку міжнародного співробітництва, попередженню виникнення 

різного роду юридичних колізій. Звичайно, правова уніфікація не 

обов’язково повинна мати універсальний характер. Вона може 

розмежовуватись як за цілями, так і за масштабами. За деякими 

напрямками суспільних відносин уніфікація може мати глобальний 

характер, а за іншими – охоплювати держави регіону або діяти в 

рамках певних міждержавних об’єднань. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу (ЄС) – процес зближення і поступового приведення 

законодавства України у відповідність із законодавством ЄС. 

Державна політика  України   щодо   адаптації   законодавства  

формується  як  складова  частина  правової  реформи  в Україні та  

спрямовується    на    забезпечення     єдиних     підходів     до  

нормопроектування,  обов'язкового  врахування  вимог законодавства  

Європейського  Союзу   під   час   нормопроектування,   підготовки  

кваліфікованих   спеціалістів,   створення   належних   умов   для  

інституціонального,  науково-освітнього,      нормопроектного, 

технічного,    фінансового    забезпечення    процесу    адаптації  

законодавства України.  

Acquis communautaire (acquis) - правова система Європейського 

Союзу,  яка включає   акти   законодавства   Європейського   Союзу 

(але не   обмежується ними), прийняті  в  рамках Європейського  

співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і  

Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 

До первинного права ЄС належать норми міжнародних договорів, 

які становлять правову основу для функціонування всіх складових 

елементів, що формують Євросоюз. Первинне право ЄС створює 

правові засади для ухвалення законодавчих та інших правових актів 

Союзу. 

Вторинне право ЄС являє собою більш складну підсистему норм. 

До нього відносять норми, які закріплені в актах органів Союзу, а 
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також у міжнародних угодах, що уклали між собою європейські 

співтовариства та інші суб'єкти міжнародного права. Вторинне право 

не повинно суперечити первинному, яке є основою правопорядку ЄС. 

 

Лекційне заняття 

План 

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. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 правом Європейського 

Союзу.  

4. Роль Президента України та органів виконавчої влади щодо 

забезпечення процесу узгодження національного законодавства 

України із законодавством Європейського Союзу. 

 

Глосарій: гармонізація, уніфікація, ратифікація, джерело 

міжнародного економічного права, міжнародні принципи, 

міжнародний договір, конвенція, міжнародний звичай, судовий 

прецедент як джерело міжнародного економічного права. 

 
Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 
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3.1. Використовуючи положення ст. 9 Конституції України, ст.ст. 17, 

19 Закону України «Про міжнародні договори України», письмово 

проаналізувати методологічні принципи чинного законодавства 

України, спрямовані на гармонізацію останнього з міжнародним 

економічним правом та доповнити таблицю. 

 

 

 

 

Конституція України Закон України «Про 

міжнародні економічні 

договори» 

Основні 

положення 

про 

гармонізацію 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Гармонізація законодавства – це: 

а) процес дотримання міжнародних, європейських та національних 
стандартів; 

б) процес цілеспрямованого зближення та узгодження нормативно-

правових приписів з метою приведення європейського законодавства 

до українського рівня; 

в) процес віддалення нормативно-правових приписів, усунення 

юридичних колізій; 

г) процес цілеспрямованого зближення та узгодження нормативно-

правових приписів з метою досягнення несуперечливого 

законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання 

міжнародних, європейських та національних стандартів. 

2. Одним з елементів гармонізації законодавства є: 

а) імплементація; 

б) консигнація; 
в) реституція; 
г) координація. 
3. Адаптація – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 
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порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і 

стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 
багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 

сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, 

процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення 

бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 
розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин. 

4. Стандартизація – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 
порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і 

стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 
багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 

сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, 

процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення 

бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 
розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин. 

5. Уніфікація права – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 
порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і 

стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 
багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 

сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, 

процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення 

бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву; 
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г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин. 

6. Імплементація – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 
порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і 

стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 
багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 

сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, 

процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення 

бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 
розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин. 

7. До підстав виникнення необхідності застосування уніфікації не 

належить: 

а) утворення нових держав, на території яких діють складові різних 
правових систем;  

б) формування єдиної правової системи союзних держав;  
в) зближення правових систем держав, які утворюють різні 

міждержавні об’єднання тощо. 

г) вихід держави зі складу міжнародної організації. 
8. Інкорпорація – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 
законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації при якому застосування національної правової 

норми є неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права 
через механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а 

також передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором 

на державу, компетентним державним органам з метою їх 
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безпосередньої реалізації. 

9. Трансформація – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 
законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації при якому застосування національної правової 

норми є неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права 
через механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а 

також передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором 

на державу, компетентним державним органам з метою їх 

безпосередньої реалізації. 

10. Загальна, приватна або конкретна відсилка – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 
законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації при якому застосування національної правової 

норми є неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права 
через механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а 

також передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором 

на державу, компетентним державним органам з метою їх 

безпосередньої реалізації. 

11. Рецепція – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 
законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації при якому застосування національної правової 

норми є неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права 
через механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а 
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також передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором 

на державу, компетентним державним органам з метою їх 

безпосередньої реалізації. 

12. Як називається установа, метою якої є надання допомоги у 

досягненні повномасштабної імплементації Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС? 

а) Українсько-європейський консультативний центр з питань 

законодавства; 

б) Українсько-європейський інтеграційний центр; 

в) Українсько-європейський імплементаційний центр; 

г) Українсько-європейський центр по співпраціз ЄС. 

13. Які моделі гармонізації розрізняють у міжнародному праві? 

а) повна і неповна; 
б) повна і мінімальна; 
в) повна і максимальна; 
г) повна і часткова. 
14. Інституційна відповідальність за сферу адаптації законодавства 

розділена між Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України та: 

а) Міністерством юстиції України; 

б) Президентом України; 
в) Міністерством закордонних справ; 

г) Міністерством внутрішніх справ. 

15. У скільки етапів відбувається гармонізація національного 

законодавства з європейським та міжнародним правом? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

16. В результаті впровадження стандартизації створюється: 

а) вердикт; 
б) коносамент; 
в) стандарт; 
г) сертифікат. 
17. В якості об’єкта стандартизації можуть виступати продукція, 

процеси та: 

а) послуги; 
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б) матеріали; 
в) складники; 
г) обладнання. 
18. Яка модель гармонізації відбувається шляхом уведення у 

національне законодавство норм через прийняття директив? 

а) повна; 
б) часткова; 
в) мінімальна; 
г) максимальна. 
19. Яка модель гармонізації відбувається шляхом взаємного визнання 

та встановлення  мінімальних стандартів, які враховують можливість 

їх зміни з урахуванням науково-технічного прогресу та відповідного 

внесення змін до цих стандартів? 

а) повна; 
б) часткова; 
в) мінімальна; 
г) максимальна. 
20. Документ, що встановлює для загального і багаторазового 

застосування правила, загальні принципи або характеристики, які 

стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення 

оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у 

встановленому порядку на основі консенсусу – це: 

а) вердикт; 
б) коносамент; 
в) стандарт; 
г) сертифікат. 

 
Джерела і література: 1, 2,  3, 4, 5, 30, 31, 35, 37, 39, 53, 63, 64, 

69, 71, 73 - 75, 78, 92, 95, 102, 106, 107, 113. 

 

*   *   * 

Тема 4. Принципи міжнародного економічного права 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародна економічна діяльність базується на принципах, які 

виражаються насамперед у нормах міжнародного права, а потім 
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розвиваються і набувають відповідного специфічного змісту у такій 

його галузі, як міжнародне економічне право. Саме ці принципи, 

знаходячи своє закріплення у міжнародно-правових актах, і 

визначають закономірності правового регулювання міжнародних 

відносин і міжнародних економічних відносин, відбивають з 

урахуванням практики тенденції і потреби їх оптимального і 

прогресивного розвитку. 

До основних (загальних) принципів міжнародного економічного права 

слід віднести принципи міжнародного права. І це зрозуміло, якщо 

врахувати, що міжнародне економічне право є галуззю міжнародного 

права. Тому принципи міжнародного права є загальними принципами і 

для міжнародного економічного права.   

Принципи міжнародного економічного права є основою 

формування принципів зовнішньоекономічної діяльності багатьох 

держав. Це — один із прикладів пріоритету не лише норм 

міжнародного права, а і його принципів над національними нормами і 

правовими принципами держав як окремо взятих суб’єктів 

міжнародних економічних відносин.  

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що широке коло 

дослідників акцентують увагу на тому, що поряд із загальновизнаними 

основними принципами міжнародного публічного права в МЕП 

виокремлюють спеціальні принципи, що застосовуються тільки для 

регулювання міжнародних макроекономічних відносин. Ця група 

принципів відтворює специфіку правового регулювання у 

міжнародно-економічній сфері. 

Принципи міжнародного економічного права є основою 

формування принципів зовнішньоекономічної діяльності багатьох 

держав. Це — один із прикладів пріоритету не лише норм 

міжнародного права, а і його принципів над національними нормами і 

правовими принципами держав як окремо взятих суб’єктів 

міжнародних економічних відносин.  

Так, згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», ухваленого 16 квітня 1991 р. принципами 

зовнішньоекономічної діяльності є такі принципи: 

1) суверенітету України у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності; 

2) свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 
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3) юридичної рівності і недискримінації;  

4) верховенства закону;  

5) захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

6) еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні 

та вивезенні товарів.  

Наведений перелік принципів здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, закріплений у названому Законі України, як бачимо, майже 

в усьому співзвучний з принципами міжнародного економічного 

права. Взагалі слід зазначити, що принципи як інструмент 

регулювання відносин в основному використовуються в 

міжнародному праві. Для національних правових систем типовим 

інструментом регулювання суспільних правових відносин є норми 

права. Саме вони і віддзеркалюють зміст національного права. 

Міжнародне ж право не обмежується лише системою правових норм, 

а включає до свого складу і систему відповідних принципів.  

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Принцип (початок, основа) – це основне, визначене положення 

певної теорії, вчення, а також керівна ідея, основне правило 

діяльності. 

До основних (загальних) принципів міжнародного економічного 

права слід віднести принципи міжнародного права, якщо врахувати, 

що міжнародне економічне право є галуззю міжнародного права, тому 

і принципи міжнародного права є загальними принципами і для 

міжнародного економічного права. 

Принцип мирного співіснування – один із провідних і важливих 

принципів міжнародного права, його галузей, зокрема і міжнародного 

економічного права. Додержання цього принципу зобов’язувало держави 

світу відмовлятися від застосування сили або погрози силою, мирно 

врегульовувати спори тощо. 

Принцип утримання у своїх міжнародних відносинах від погрози 

силою або їх застосування як проти територіальної недоторканності, так і 

політичної незалежності будь-якої держави – будь-яка держава 

зобов’язана утримуватися від організації підбурювання, надання 

допомоги або участі в актах громадянської війни або терористичних 
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актах в іншій державі. Всі держави повинні на основі загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права добросовісно виконувати свої 

обов’язки з підтримання міжнародного миру і безпеки і сприяти 

підвищенню ефективності системи безпеки на основі Статуту ООН. 

Принцип суверенної рівності держав –  визнаний Статутом ООН і 

закріплений у міжнародних договорах і деклараціях. Термін 

«суверенітет» у перекладі з французької буквально означає 

«верховенство», «верховна влада». У більш широкому розумінні він 

означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої 

внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої 

держави. 

Принцип юридичної рівності і недопустимості економічної 

дискримінації держав випливає із загального принципу співробітництва 

держав і принципу їх рівноправ’я. Цей принцип є загальновідомою 

правовою нормою і, як правило, не вимагає свого обов’язкового 

закріплення у договірних зобов’язаннях. Відповідно до нього кожна 

держава має право вимагати надавати їй рівні умови у міжнародних 

економічних відносинах, як і вона іншим державам. 

Принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних 

зв’язків надає можливість вільного вибору певних форм співробітництва у 

зовнішньоекономічних відносинах. 

 

Лекційне заняття 

План 

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. 

 

Глосарій: принцип міжнародного економічного права; загальні 

міжнародно-правові принципи; суверенна рівність держав; 

територіальна недоторканість; мирне співіснування; мирне вирішення 

спорів; спеціальні принципи міжнародно-правового регулювання 

міжнародних економічних відносин. 
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Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати навчальні завдання: 

2.1. Доповнити таблицю на тему «Принципи міжнародного 

економічного права»: 

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ 

  

  

  

  

  

 

3. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1.Принципи економічного права – це: 

а) основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають 
загальну значущість, вищу імперативність і відображають суттєві 

положення права; 

б) внутрішні переконання юриста; 
в) основні ідеї, вихідні положення, які не закріплені в законі, мають 
місцеву значущість і відображають суттєві положення права; 

г) основні ідеї, які зазначені в Кодексі міжнародної етики. 
2. Спеціальноправові принципи поділяються на: 

а) загальні і конституціональні; 
б) прості й складні; 
в) основні й узагальнюючі; 
г) загальноправові й галузеві. 
3. Принцип гуманізму означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 
формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних 

природних прав і свобод людини ; 
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б) закріплення в нормах правового статусу людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні 

державними справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої 

людини, державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 
діяльність одне одного. 

4. Принцип демократизму – означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 
формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних 

природних прав і свобод людини; 

б) закріплення в нормах правового статусу людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні 

державними справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої 

людини, державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 
діяльність одне одного. 

5. Принцип свободи – означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 
формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних 

природних прав і свобод людини (право на життя, здоров'я, особисту 

свободу, недоторканість тощо); 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 
народу у формуванні органів державної влади та управлінні 

державними справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої 

людини, державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 
діяльність одне одного. 

6. Принцип взаємної відповідальності держави і особи – означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 
формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних 

природних прав і свобод людини; 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 
народу у формуванні органів державної влади та управлінні 

державними справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 
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в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої 

людини, державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 
діяльність одне одного. 

7. Правові аксіоми – це: 

а) певні припущення, що слід довести; 

б) положення, які сприймаються без доведення, тому що не 

підлягають сумніву; 

в) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

г) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей. 

8. Правові презумпції – це: 

а) певні припущення, що слід довести; 

б) положення, які сприймаються без доведення, тому що не 

підлягають сумніву; 

в) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-

правових актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

г) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 
законодавство з метою урахування національних особливостей. 

9. Коли було прийнято Декларацію про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між 

державами відповідно до Статуту ООН? 

а) 22 червня 1941 року; 
б) 22 жовтня 1970 року; 
в) 15 серпня 1987 року; 
г) 18 грудня 1990 року. 
10. Функції основних принципів міжнародного права – це: 

а) основні напрямки впливу принципів міжнародного права на 
зовнішнє середовище; 

б) результат впливу принципів міжнародного права на суспільство; 
в) ідеї, які застосовуються при використанні принципів права; 
г) основні засоби впливу принципів міжнародного права. 
11. Суб'єкти міжнародного права можуть відступити від взятих 

міжнародних зобов'язань шляхом укладення нового міжнародного 

договору, у випадку докорінної зміни обставин (rebus sic stantibus), 

або: 
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а) зміни політичної влади в країні; 
б) встановлення нових торгівельних відносин; 
в) розвитку міжнародної співпраці; 
г) утворення імперативної норми, якій суперечить відповідне 

міжнародне зобов'язання. 

12. У якому році була прийнята Хартія економічних прав і обов’язків 

держав? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1974. 

13. У якому році було прийнято Принципи міжнародно-торговельних 

відносин і торговельної політики, які сприяють розвитку? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1974. 

14. У якому році була прийнята Декларація про принципи 

міжнародного права, щодо дружніх відносин і співробітництва 

відповідно до Статуту ООН? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1974. 

15. До регіональних принципів міжнародного економічного права 

належить? 

а) принцип справедливості; 
б) принцип презумпції невинуватості; 
в) принцип  непорушності державних кордонів; 
г) принцип рівності перед законом і судом. 
16. До спеціальних принципів міжнародного економічного права 

належать: 

а) принцип заборони свободи вибору форми організації 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

б) принцип невід’ємного суверенітету держав над їх природними та 
іншими ресурсами, а також над їх економічною діяльністю; 

в) принцип найменшого сприяння; 
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г) принцип субнаціонального режиму. 

17. Протекціонізм – це: 

а) система економічних законів держави, спрямованих на захист 
міжнародної промисловості і сільського господарства від конкуренції; 

б) система економічних законів, спрямованих на поглинання 

зовнішніх ринків; 

в) система економічних законів держави, спрямованих на захист 
національної промисловості і сільського господарства від іноземної 

конкуренції, а також на проникнення на зовнішні ринки; 

г) система економічних законів міжнародних організацій, 

спрямованих на захист національної промисловості і сільського 

господарства від іноземної конкуренції. 

18. Політика фрітредерства полягає в тому, що: 

а) кожна держава має право встановлювати свободу торгівлі, тобто 
свободу ввезення і вивезення товарів без будь-якого регулювання її з 

боку держави; 

б) кожна держава має право регулювати свободу торгівлі; 
в) має право заборонити свободу торгівлі; 
г) кожна держава має право заборонити ввезення іноземного товару. 
19. Як називаються заходи, які застосовуються до держави-порушника 

і які покликані забезпечити дотримання принципу рівності і 

недопущення дискримінації? 

а) репресії; 
б) реторсії; 
в) делікти; 
г) конвенти. 
20. В системі самих принципів виділяють принципи jus cogens, тобто 

такі норми: 

а) які не допускають взаємної відмови від виконання обов'язків; 

б) які допускають по домовленості заміну одних зобов'язань іншими 

як і зміни у відповідних правах. 

в) які допускають взаємну відмову від виконання обов’язків; 
г) які допускають часткову відмову від виконання обов’язків. 
 

Джерела і література: 4, 5, 18, 23, 30, 31, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 

63, 64, 69, 71, 73, 75, 78, 86, 89,  92, 95, 102, 105,  107, 109, 115. 
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*   *   * 

 

Тема 5. Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава 

як суб’єкт міжнародного економічного права 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам потрібно взяти до 

уваги, що класифікація суб’єктів міжнародного права можлива за 

багатьма критеріями. За учасниками міжнародних відносин: індивіди, 

громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці, 

автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, 

народи (нації), міжнародні організації та ін.; за масштабом діяльності: 

універсальні, регіональні та партикулярні; за порядком утворення: 

первинні та похідні; за міжнародно-правовим статусом: 

загальносистемні, галузеві та спеціальні та ін. 

На думку відомого дослідника І.І.Дахно, суб’єктами міжнародного 

економічного права є учасники міжнародних економічних відносин. 

Вони — носії міжнародних прав і зобов’язань, які вони мають у 

межах і на основі міжнарод- ного економічного права. Первинними 

(або основними) суб’єктами міжнародного права є держави, народи і 

нації, які борються за незалежність і створення власної національної 

держави. Похідними (або вторинними) суб’єктами є міжнародні 

організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається актом, 

що засновує ці організації (статутом чи угодою). Правосуб’єктність 

міжнародних організацій є похідною від правосуб’єктності держав — 

учасниць відповідної угоди. Обсяг прав і повноважень міжнародних 

організацій (а серед них є чимало й економічного характеру) 

визначається державами-засновницями [71]. 

Майбутнім фахівцям слід знати, що держави у загальному 

міжнародному праві визнаються не тільки суверенними, а 

й рівними. Тобто у міжнародному публічному праві підхід до 

правового статусу держави є індивідуальним - кожна з держав має 

однаковий, рівний щодо інших правовий статус. Між тим, у МЕП 

панує груповий підхід: різні групи держав користуються неоднаковим 

правовим режимом залежно від рівня розвитку чи від своєї соціально-

економічної системи.  

Міжнародна правосуб’єктність держав базується на їхній 

невід’ємній властивості — державному суверенітеті. Завдяки цьому 
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держави мають право вступати в будь-які міжнародно-правові 

відносини: укладати міжнародні договори, брати участь у діяльності 

міжнародних організацій, підтримувати дипломатичні, консульські та 

інші зв’язки, виступати стороною у Міжнародному Суді ООН, у разі 

необхідності правомірно застосовувати силу відповідно до Статуту 

ООН та ін. 

Студентам також треба взяти до уваги, що над державами в 

міжнародних відносинах не має верховної влади, але всі держави 

повинні сумлінно виконувати свої міжнародні зобов’язання. Усі 

держави юридично рівноправні та володіють суверенітетом. Статут 

ООН закріпив принципи суверенної рівності держав, територіальної 

цілісності держав, невтручання у внутрішні справи інших держав, 

співробітництва держав та ін. При цьому держави можуть мати також 

спеціальний міжнародно-правовий статус. 

На думку відомого вченого В.Д.Чубарєва, однією з найважливіших 

особливостей МЕП є те, що воно, не відмовляючись від аксіоми 

суверенної рівності, застосовує її реалістичніше та розглядає категорії 

більш однорідні, ніж міжнародна спільнота [76]. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Під суб’єктом права взагалі розуміють осіб (фізичних і юридичних), 

які відповідно до закону наділені здатністю мати суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у відповідних 

правовідносинах. 

Держава — це політична форма організації суспільства, яка 

виражає обумовлену економічним ладом політичну владу пануючого 

класу або всього народу. 

Міжнародна правоздатність держави – це її здатність мати права і 

обов’язки з міжнародного права, тобто здатність бути суб’єктом 

міжнародних правовідносин.  

Міжнародна дієздатність держави – це її здатність незалежно 

здійснювати свої суверенні права і нести обов’язки з міжнародного 

права. Як правило, ці прояви правосуб’єктності держави збігаються, але 

інколи виникають ситуації, за яких держави як суб’єкти міжнародного 

права є правоздатними, проте внаслідок певних причин можуть бути 
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повністю або частково недієздатними. 

Практика міжнародного співробітництва за участі держав виробила 

ряд організаційних форм, а саме: 

–   міжнародне економічне співробітництво держави з державою; 

– співробітництво держави з міжнародними організаціями, 

зокрема економічними, на правах повноправного членства;  

– співробітництво держави з міжнародними економічними 

організаціями на правах асоційованого членства;  

– співробітництво держави з відповідною групою держав; 

– співробітництво держави в рамках міжнародної організації з 

іншими державами, які є її членами;  

– співробітництво держави через певну міжнародну організацію з 

іншими державами, які не є її членами. 

Судовий імунітет полягає в непідсудності держави без її згоди 

судам іншої держави  - над рівним не має юрисдикції. Причини 

притягнення до відповідальності значення не мають. До держав, як 

правило, не можуть бути пред’явлені позови у іноземних судах, якщо 

тільки ці держави з власної волі не підпорядкували себе юрисдикції 

іноземних судів. 

Майновий імунітет означає правовий режим недоторканності 

власності, що знаходиться на території іноземної держави. 

Юридичним змістом даного виду імунітету є заборона звернення 

стягнення і примусового вилучення майна, що належить державі. 

 

Лекційне заняття 

План 

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 
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міжнародних економічних відносинах. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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.  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.  

Глосарій: правовий статус, суб’єкт, держава, імунітет держави, 

види імунітетів держав, доктрини імунітету держави, обмежений 

імунітет, функціональний імунітет, судовий імунітет, майновий 

імунітет, податковий імунітет. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальне завдання: 

3.1. Доповнити таблицю на тему «Суб’єкти міжнародного права»: 

 

СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 

ОСНОВНІ ІНШІ 

УЧАСНИКИ 

ПОХІДНІ 

держави   
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  державоподібні 

утворення (Ватикан, 

Мальтійський 

орден) 

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1.Суб’єкт міжнародного економічного права – це: 

а) учасник міжнародних економічних відносин, який має права та 
обов’язки, передбачені міжнародним економічним правом; 

б) учасник міжнародних економічних відносин, який має права та 
обов’язки, передбачені національним правом країни; 

в) учасник міжнародних економічних відносин, який має права 
передбачені міжнародним економічним правом; 

г) учасник міжнародних економічних відносин, який має обов’язки 
передбачені міжнародним економічним правом. 

2. Єдиним універсальним суб’єктом міжнародного економічного 

права є: 

а) індивід; 
б) держава; 
в) міжнародна організація; 
г) народ. 
3. В якому році була прийнята Міжамериканська конвенція про права 

та обов’язки держав? 

а) 1903; 

б) 1913; 

в) 1933; 

г) 1953. 

4. Відповідно до ст.1 Міжамериканської конвенції про права та 

обов’язки держав, держава як особа міжнародного права повинна 

мати: 

а) збройні сили; 
б) національний банк; 
в) спроможність вступати у зносини з іншими державами; 
г) національні символи. 
5. До обов’язків держави належить: 

а) мирне вирішення міжнародних спорів; 
б) втручання у внутрішні і зовнішні справи інших держав; 
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в) укладання міжнародних договорів; 
г) не добросовісно виконувати свої міжнародні зобов'язання. 
6. За міжнародним правом Мальтійський орден – це: 

а) держава; 
б) міжнародна організація; 
в) уряд країни Мальта; 

г) державоподібне утворення. 
7. Одним з елементів міжнародної правосуб’єктності є: 

а) міжнародна спорідненость; 
б) міжнародна деліктоздатность; 
в) міжнародна повага; 
г) міжнародна взаємодія. 
8. Міжнародна правоздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і 
нести юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 
обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні 

правопорушення. 

9. Міжнародна дієздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і 
нести юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 
обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні 

правопорушення. 

10. Міжнародна деліктоздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і 
нести юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 
обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні 

правопорушення. 
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11. Держави володіють міжнародною правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 
б) їх визнання; 
в) вступу документів про їх заснування в силу; 

г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

12. Нації, що борються за незалежність володіють міжнародною 

правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 
б) їх визнання; 
в) вступу документів про їх заснування в силу; 

г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

13. Коли у висновку Міжнародного суду ООН було зафіксовано, що 

«суб’єкти права тієї чи іншої правової системи не є обов’язково 

ідентичними, оскільки йдеться про їхню природу або обсяг їхніх 

прав»? 

а) 11.04.1949 р. 
б) 11.04.1959 р.; 
в) 11.04.1969 р.; 
г) 11.04.1979 р. 
14. Міжнародні міжурядові організації володіють міжнародною 

правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 
б) їх визнання; 
в) вступу документів про їх заснування в силу; 

г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

15. В якому році було прийнято Пакт про громадянські та політичні 

права? 

а) 1950; 

б) 1966; 

в) 1977; 

г) 1980. 

16. В якому році було прийнято Пакт про економічні, соціальні і 

культурні права? 

а) 1950; 
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б) 1966; 

в) 1977; 

г) 1980. 

17. В якому році було прийнято Конвенцію про захист  прав людини 

та основоположних свобод? 

а) 1950; 

б) 1966; 

в) 1977; 

г) 1980. 

18. Юридичні особи в міжнародному економічному праві можна 

розділити можна розділити на декілька видів, зокрема: національні 

юридичні особи та: 

а) міжнародні юридичні особи; 
б) міжнародні корпорації; 
в) ТНК; 
г) міжнародні міжурядові організації. 
19. Залежно від порядку створення виокремлюються: 

а) юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного 

права; 

б) колективні юридичні особи та індивідуальні юридичні особи; 

в) юридичні особи загального права та юридичні особи спеціального 

права; 

г) юридичні особи національного права та юридичні особи 

міжнародного права. 

20. Залежно від характеру об'єднання виокремлюються: 

а) об’єднання осіб та об’єднання капіталів; 
б) об’єднання інтересів та об’єднання індивідів; 
в) об’єднання думок та об’єднання підприємств; 
г) національні об’єднання та міжнародні об’єднання. 

 

Джерела і література: 1, 3, 30, 31, 35, 37, 39, 71, 73-75, 78, 92, 

95, 102, 107, 115, 119, 124. 

*   *   * 
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Тема 6. Міжнародні економічні організації 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, 

що одним із ефективних шляхів побудови багатостороннього 

економічного співробітництва є створення міжнародних економічних 

організацій, покликаних сприяти укладенню багатосторонніх договорів, 

створювати міжнародні механізми з нагляду і контролю за їх 

виконанням, розробляти та встановлювати норми, спрямовані на правове 

регулювання міжнародних економічних відносин, та ін. Історія 

розвитку міжнародних відносин, створення міжнародних організацій дає 

можливість залежно від певного історичного періоду провести 

відповідний їх поділ (класифікувати залежно від того чи іншого 

критерію). 

Найбільш узагальнений поділ міжнародних організацій за так званим 

організаційним принципом дає можливість, як вважає відомий вчений 

В.Ф.Опришко, виділити чотири їх групи: 

1) універсальні міжнародні організації, членами яких є держави з 
різними соціально-економічними системами; 

2) міжнародні організації, членами яких були соціалістичні країни; 
3) міжнародні організації, які об’єднують розвинуті (капіталістичні) 

країни; 

4) міжнародні регіональні організації, до складу яких входять, як 
правило, країни, що розвиваються [74]. 

У літературі зустрічається й інші класифікації,  які студентам слід 

проаналізувати, зокрема, коли міжнародні економічні організації 

поділяються на три групи: 

1) міжнародні економічні організації в системі ООН; 

2) міжнародні економічні організації, які не входять до системи ООН; 
3) регіональні економічні організації. 
Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що правоздатність, 

якою наділені міжнародні економічні організації, дає їм змогу укладати 

угоди як з окремими державами, так і з міжнародними організаціями в 

межах завдань і цілей, закріплених в їх установчих документах. 

Міжнародні економічні організації користуються імунітетом, що має 

важливе значення для їх діяльності. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 
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правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Міжнародні економічні – такі організації, які створені на основі 

міжнародних договорів і діяльність яких спрямована на організацію і 

здійснення міжнародного економічного співробітництва. 

Організація Об’єднаних Націй – міждержавна організація, 

основними цілями якої є підтримання міжнародного миру і безпеки, 

розвиток дружніх відносин на основі поважання принципу 

рівноправності і самовизначення народів, здійснення міжнародного 

співробітництва в розв’язанні міжнародних проблем економічного, 

соціального, культурного і гуманітарного характеру. 

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом Організації 

Об’єднаних Націй. Вона складається з усіх держав-членів ООН, 

Асамблея збирається на чергові щорічні сесії з участю президентів чи 

керівників держав-членів ООН. 

Рада Безпеки відповідає за підтримання миру та безпеки у 

відносинах між країнами членами ООН. Рада Безпеки складається з 15 

держав-членів, котрі в свою чергу розподіляються на 5 постійних 

членів – Китай, Франція, Росія, Сполучене Королівство 

Великобританії і Сполучені Штати Америки – і 10 непостійних членів. 

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) допомагає Генеральній 

Асамблеї ООН у сприянні міжнародного економічного і соціального 

співробітництва та розвитку. ЕКОСОР складається з 54 членів ООН, 

всі з яких обираються Генеральною Асамблеєю ООН на трирічний 

термін. 

Міжнародний суд є головним судовим органом Організації 

Об’єднаних Націй. 

Ключовою внутрішньою метою Європейського Союзу є сприяння 

економічному та соціальному прогресу головним чином через 

створення зони без внутрішніх кордонів, підтримку економічної і 

соціальної цілісності, заснування економічного і монетарного союзу 

та введення єдиної валюти. 

 

Лекційне заняття 

План 

1. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий 

статус. Особливості укладення статутних документів міжнародних 
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економічних організацій.  

2. Рівні правового регулювання міжнародних економічних 

організацій.  

3. Особливості реалізації правосуб’єктності міжнародних 

економічних організацій. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 співробітництва 

в рамках Співдружності Незалежних Держав.  

5. Правові основи функціонування Євразійського економічного 

співтовариства (ЄврАзЕС) як форми поглиблення багатостороннього 

економічного співробітництва.  

 

Глосарій: міжнародна економічна організація, міжнародні 

економічні організації в системі ООН, міжнародні фінансово-кредитні 

організації, спеціалізовані міжнародні економічні організації, 

регіональні економічні організації. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. Доповнити таблицю на тему «Міжнародні економічні організації»: 
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Назва Дата 

створення 

Голов-ні 

органи 

К-сть 

учасників 

Мета 

д-сті 

Штаб-

квартира 

Участь  

України 

ООН 1945 р.      

ЄС       

СНД       

СОТ      + 

ЮНІДО       

ІФАД       

ФАО       

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1.  26 червня 1945 р. в м. Сан-Франциско було створено: 

а) ЕКОСОР; 
б) ООН; 
в) ЮНІДО; 

г) СОТ. 
2. Один з головних органів ООН, який під керівництвом Генеральної 

Асамблеї відповідає за економічні, соціальні, культурні та гуманітарні 

аспекти політики ООН – це: 

а) Комісія з міжнародного права; 
б) ЕКОСОР; 
в) Рада Безпеки ООН; 
г) СОТ. 
3. Координацією промислового розвитку в системі ООН займається: 

а) МАГАТЕ; 

б) ФАО; 
в) ЮНІДО; 

г) ІФАД. 
4. Адміністративно-виконавчий орган, який обслуговує нормальне 

функціонування інших інститутів ООН – це: 

а) Генеральна Асамблея ООН; 
б) Секретаріат ООН; 
в) ЕКОСОР; 
г) Рада Безпеки ООН. 
5. 7-8 грудня 1991 р. на території Білоруської республіки, у 

Біловезькій пущі під Берестею, було укладено договір про створення: 

а) ГУАМ; 
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б) ЄврАзЄ; 
в) СНД; 
г) Митний союз. 

6. Головним органом СНД є: 

а) Генеральна асамблея; 
б) Генеральна конференція; 
в) Рада голів; 
г) Секретаріат. 
7. ЕКОСОР складається з: 

а) 54 країн-членів; 

б) 63 країн-членів; 

в) 191 країн-членів; 

г) 273 країн-членів; 

8. Скільки місць займають країни Східної Європи в ЕКОСОР: 

а) 6; 

б) 8; 

в) 12; 

г) 15. 

9. Генеральним секретарем ООН з 1 січня 2017 р. є: 

а) Пан Гі Мун; 

б) Антоніу Гутерреш; 
в) Кофі Аннан; 
г) У Тан. 
10. 29 травня 2014 р. в м. Астана було підписано договір про: 

а) СНД; 
б) Євразійський економічний союз; 
в) ГУАМ; 

г) ЄврАзЄ. 
11. Організація при ООН, яка створена 22 листопада 1965 р.  шляхом 

об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і 

Спеціального фонду ООН – це: 

а) ФАО; 
б) ЮНКТАД; 

в) ПРООН; 
г) СОТ. 
12. Латинський вислів «Fiat panis» – це девіз: 

а) ЮНКТАД; 
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б) ПРООН; 
в) ФАО; 
г) СОТ. 
13. Україна є членом ЮНІДО з: 

а) 1980 р.; 
б) 1990 р.; 
в) 1991р.; 
г) 1992 р. 
14. В якому році було підписано Договір про Європейський Союз? 

а) 1991 р.; 
б) 1992 р.; 
в) 1993 р.; 
г) 1994 р. 
15. У своїй промові в 1946 р. Вінстон Черчилль закликав до 

створення: 

а) Європейського товариства вугілля і сталі; 

б) Європейського економічного співтовариства; 

в) Сполучених Штатів Європи; 

г) Ради Європи. 

16. На який строк обирається 

Європарламент? 

а) 2 роки; 

б) 3 роки; 

в) 4 роки; 

г) 5 років. 
17. В якому році Україною було підписано Угоду про партнерство та 

співробітництво з ЄС? 

а) 1991 р.; 
б) 1994 р.; 
в) 1996 р.; 
г) 1999 р. 
18. В якому році у Гельсінкі Європейською Радою було підписано 

«Спільну стратегію щодо України? 

а) 1994 р.; 
б) 1996 р.; 
в) 1999 р.; 
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г) 2000 р. 
19. В якому році задекларована ініціатива «Східного партнерства»? 

а) 2000 р.; 
б) 2004 р.; 
в) 2007 р.; 
г) 2009 р. 
20. З точки зору ЄС членство у СОТ розглядається як: 

а) інтеграційна частина позитивної економічної програми та як 

сигнал до розширення торговельних та інвестиційних зв’язків з 

відповідною країною; 

б) інтеграційна частина негативної економічної програми та як сигнал 

до скорочення торговельних та інвестиційних зв’язків з відповідною 

країною; 

в) сигнал для підписання асоціації з відповідною країною; 

г) сигнал до включення відповідної країни до членів ЄС. 

 

Джерела і література: 5, 12, 26, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 37, 39, 47, 

70, 71-76, 78, 83, 91, 92, 94, 95, 102, 107, 110, 115, 119,121, 122. 

 

*   *   * 

Тема 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-

правове регулювання їх діяльності 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

незважаючи на загальновизнаність величезної ролі і значення ТНК у 

світі, відсутня єдність у визначенні самого поняття ТНК і критеріїв 

їхнього виділення. Тут існують різноманітні підходи. Оскільки з 

моменту свого виникнення вони діяли як економічні організації, так і 

більшість підходів і визначень, особливо на ранніх етапах, були чисто 

економічними. У цих дослідженнях увага в основному приділялося 

участі цих корпорацій в економічній діяльності інших держав, що, 

безумовно, є головною умовою виділення ТНК. Але здійснити вимір 

ступеня цієї участі виявилося не такою легкою і простою справою. 

Наприклад, деякими дослідниками за основу приймалися такі 

фактори як загальний обсяг продажів на ринках інших країн, 

загальний обсяг прибутку, одержуваного в інших країнах або число 

зайнятих на підприємствах за кордоном, тобто лише кількісні 
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показники. 

В сучасний період ТНК забезпечують близько 50% світового 

промислового виробництва. На ТНК припадає понад 70% світової 

торгівлі, причому 40% цієї торгівлі відбувається усередині ТНК, тобто 

вони відбуваються не за ринковими цінами, а за так званими 

трансфертними цінами, які формуються не під тиском ринку, а під 

довгостроковою політикою материнської корпорації. Дуже великі 

ТНК мають бюджет, що перевищує бюджет деяких країн. Із 100 

найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, 

інші — держави. ТНК справляють великий вплив в регіонах, оскільки 

мають значні кошти, вплив на громадськість, політичне лобі. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що в юридичній 

літературі останнім часом висловлюється думка про те, що в сучасних 

умовах правове регулювання діяльності ТНК має здійснюватися як на 

національному рівні, так і на міждержавному, або, як вважають 

зокрема відомі дослідники В.Ф. Опришко[74] та В.Д. Сидор[75], на 

регіональному та універсальному. 

Взагалі стосовно питань правового регулювання діяльності ТНК з 

боку країн, що розвиваються, і капіталістичних країн окреслюються 

два підходи. Країни, які стали на шлях свого самостійного розвитку, 

намагаються виробити такі міжнародно-правові акти, які б дали змогу 

контролювати діяльність ТНК, а капіталістичні країни – щоб зберегти, 

закріпити свій вплив. 

Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК як на 

регіональному, так і на універсальному рівнях сьогодні ще далеке від 

бажаного, хоча вже є міжнародно-правові документи, які 

використовуються для регулювання діяльності ТНК. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Транснаціональні корпорації  (ТНК) – це економічно єдина система, 

яка керується і контролюється з одного центру і складається з 

материнської компанії, дочірніх товариств, філій і відділень. Ці 

структурні ланки розташовані в різних країнах. Як правило, вони є 

юридичними особами і здійснюють свою діяльність на основі 

національного законодавства. 
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Країна базування – це країна, у якій знаходиться штаб-квартира 

материнської компанії ТНК. 

Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує 

власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих 

іноземних інвестицій. 

Транснаціональні корпорації мають багато ознак: це економічно 

єдина система; це група самостійних, юридично виокремлених 

підприємств; вони діють на території кількох держав; їх структурні 

підрозділи діють у строкатому правовому довкіллі, оскільки є 

суб’єктами національного права; керівництво корпораціями та 

контроль за їх діяльністю здійснюються з єдиного центру; корпорація 

перебуває поза юрисдикцією окремої держави, якогось об’єднання 

держав або міжнародної організації. 

Філія не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на 

основі положення, яке затверджує її материнська компанія. 

Дочірнє підприємство є самостійною юридичною особою, яка 

відокремилася від основного (материнського) підприємства. Дочірнє 

підприємство може засновуватися шляхом передання йому частини 

майна материнського підприємства. 

Афілійована компанія часто створюється в разі перенесення 

підприємницької діяльності до регіону, віддаленого від 

місцезнаходження основної компанії. Афілійовані компанії неминуче 

виникають при створенні ТНК. Проте материнська компанія завжди 

володіє контрольним пакетом акцій дочірньої компанії. 

Спільним вважається підприємство, у діяльності якого беруть 

участь фірми чи фізичні особи інших країн. Організаційно воно 

оформлюється як єдине, загальне підприємство. Спільні підприємства 

створюються з метою об’єднання зусиль і налагодження 

коопераційної діяльності підприємств, розташованих у різних країнах, 

а також підвищення ефективності виробництва та збуту продукції, 

товарів і послуг. 

Багатонаціональні підприємства – це акціонерні підприємства, 

місце перебування та центр управління якими знаходяться в регіоні 

країн-учасниць. Контролюються вони ззовні.  

Транснаціональні підприємства – це такі підприємства, центр 

управління якими знаходиться за межами регіону країн Андського 

пакту, а їхня діяльність здійснюється в межах цього регіону через 
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дочірні підприємства, відділення чи якісь інші їх структурні ланки. 

Особливу увагу студентам слід звернути на опрацювання та аналіз 

рекомендованих джерел та літератури за даною темою. 

 

Лекційне заняття 

План 

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. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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. 

 

Глосарій: транснаціональна корпорація, дочірнє підприємство, 

філія, спільне підприємство, багатонаціональне підприємство, орган 

управління, іноземні інвестиції, монополізм. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 
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3.1. Використовуючи положення Хартії економічних прав та 

обов’язків держав від 12 грудня 1974 р., письмово проаналізуйте 

головні завдання держав по регулюванню діяльності ТНК на 

міжнародному рівні. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. В якому році була підписана Декларація про міжнародні інвестиції 

та багатонаціональні підприємства? 

а) 1976 р.; 

б) 1995 р.; 

в) 2007 р.; 

г) 2009 р. 

2. Конвенцію СНД про транснаціональні корпорації було підписано у: 

а) 1976 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 2007 р.; 

г) 2009 р. 

3. Підприємства, що складаються з материнського підприємства та 

його закордонних філіалів – це: 

а) багатонаціональні підприємства; 

б) транснаціональні корпорації; 

в) фінансово-промислові групи; 

г) асоціації. 

4. Учасниками транснаціональних корпорацій можуть бути: 

а) юридичні особи; 

б) фізичні особи; 

в) держави; 

г) державоподібні утворення. 

5. Країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії 

ТНК – це: 

а) країна знаходження; 

б) країна розташування; 

в) країна перебування; 

г) країна базування. 

6. Іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства 

або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій – це: 

а) приймаючі країни; 

б) країни розташування; 
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в) країни перебування; 

г) країни базування. 

7. Дочірнє підприємство – це: 

а) неакціонерне спільне підприємство, сформоване іноземним 

інвестором і третіми сторонами; 

б) неакціонерне підприємство, що «повністю або частково перебуває 

у власності інвестора; 

в) акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 

50% акцій належить іноземному інвестору»; 

г) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини 

акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має 

право призначати або усувати більшість членів адміністративних, 

управлінських або наглядових органів». 

8. Асоційована компанія – це: 

а) неакціонерне спільне підприємство, сформоване іноземним 

інвестором і третіми сторонами; 

б) неакціонерне підприємство, що «повністю або частково перебуває 

у власності інвестора; 

в) акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 

50% акцій належить іноземному інвестору»; 

г) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини 

акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має 

право призначати або усувати більшість членів адміністративних, 

управлінських або наглядових органів». 

9. До ознак ТНК належить: 

а) діяльність на території 2 країн; 

б) діяльність на території 3 країн; 

в) діяльність на території 5 країн; 

г) діяльність на території 10 країн. 

10. Багатонаціональні компанії належать: 

а) державам; 

б) юридичним особам; 

в) фізичним особам; 

г) юридичним особам приватного права. 

11. ТНК належать: 

а) державам; 

б) державоподібним утворенням; 
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в) урядам у вигнанні; 

г) юридичним особам приватного права. 

12. Порядок реєстрації ТНК визначається: 

а) нормами міжнародного законодавства; 

б) нормами законодавства країни-місця її реєстрації; 

в) вимогами до реєстрації ООН; 

г) самою ТНК. 

13. Перелік правил, яких повинні дотримуватися ТНК та інші 

учасники міжнародних економічних відносин, узгоджений в ООН – 

це: 

а) кодекс поведінки ТНК; 

б) конвенція про ТНК; 

в) рамкова угода про ТНК; 

г) методичні рекомендації щодо організації ТНК. 

14. Першою багатонаціональною компанією, заснованою в 1600 р., 

була: 

а) Британська Ост-Індійська компанія; 

б) Голандська Ост-Індійська компанія; 

в) Датська Ост-Індійська компанія; 

г) Німецька Ост-Індійська компанія. 

15. До українських ТНК належить: 

а) System Capital Management; 

б) «Sinopec Group»; 

в) «Walmart Stores»; 

г) «Exxon Mobil». 

16. Організаційний пакет – це: 

а) пакет документів, який надається в уповноважений державний 

орган, який здійснює державну реєстрацію; 

б) документ в електронній, який формується та оновлюється за 

результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про 

юридичну особу або її відокремлений підрозділ; 

в) унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, 

що генерується в автоматичному режимі та використовується для 

доступу до результатів розгляду документів; 

г) сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що 

подавалися для проведення реєстраційних дій. 

17. Правила ОЕСР для багатонаціональних підприємств : 
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а) мають рекомендаційний характер; 

б) мають імперативний характер; 

в) є нормами jus cogens; 

г) є нормами ad hoc. 

18. Хто відповідно до Декларації про міжнародні інвестиції і 

багатонаціональні корпорації мають право в межах своєї юрисдикції 

прописувати умови, відповідно до яких ТНК мають провадити свою 

діяльність? 

а) органи міжнародних організацій; 

б) уряди; 

в) ООН; 

г) ОЕСР. 

19. Філіали ТНК підкоряються: 

а) нормам міжнародного права; 

б) нормам національного права; 

в) нормам jus cogens; 

г) нормам ad hoc. 

20. ТНК зобов’язані оприлюднювати інформацію про: 

а) методи регулювання діяльності; 

б) результати ведення підприємництва; 

в) екологічну безпеку; 

г) право власності на акції. 

Література: 4, 5, 6, 12, 26, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 37, 39, 47, 70, 71-76, 

78, 83, 91, 92, 94, 95, 102, 107, 110, 116, 117, 118, 120. 

* * * 

Тема 8. Право міжнародних економічних договорів 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародний договір є основним джерелом міжнародного права. Це, 

зокрема, зафіксовано у Статуті ООН та Статуті Міжнародного суду 

ООН. Договір покликаний чітко і у визначеній формі відбивати угоду 

між суб’єктами міжнародного права про створення обов’язкових для 

них правил, тобто міжнародно- правових норм, що регламентують 
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встановлення, зміну чи припинення їх взаємних прав і обов’язків. Усі 

міжнародні договори незалежно від кількості їх учасників є 

джерелами міжнародного права. Відповідно до міжнародних правових 

актів значення міжнародного договору як головного джерела 

міжнародного права є вкрай важливим. 

Міжнародний економічний договір слід розглядати не лише як 

правову форму відповідних економічних зв’язків між різними 

країнами, джерело міжнародного економічного права, а й як основне 

джерело зобов’язань. Юридичне їх закріплення дає можливість у разі 

необхідності захистити у відповідний спосіб ті чи інші права й 

інтереси, якщо вони порушуються у зв’язку з неналежним виконанням 

зобов’язань, що випливають з міжнародних економічних договорів. 

Міжнародний економічний договір слід також розглядати і як 

інструмент виявлення волі сторін, відповідно до чого 

встановлюються, змінюються або припиняються відносини, пов’язані 

із зобов’язаннями. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що у міжнародному 

праві не існує особливого, спеціального порядку укладення міжнародних 

економічних договорів. Всі відносини, що виникають в цьому процесі, 

регламентуються міжнародно-правовими актами щодо укладення 

міжнародних договорів взагалі. І це цілком зрозуміло, адже міжнародні 

економічні договори є одним із видів міжнародних договорів, тому на них 

повинен, перш за все, поширюватися загальний порядок їх укладення та 

виконання. Окремі особливості, які мають місце стосовно міжнародно-

економічних договорів, визначаються в основному загальними 

міжнародно-правовими актами. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Договір – це категорія, яка широко використовується як у 

національному, так і в міжнародному праві. У найбільш поширеному 

розумінні договір – це угода двох або кількох сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення їхніх прав і обов’язків. 

Під міжнародним договором, як правило, розуміють добровільну 

угоду між двома або кількома рівноправними державами чи 

міжнародними організаціями щодо їхніх взаємних прав і обов’язків у 
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політичних, економічних, культурних та інших відносинах. 

Міжнародний економічний договір – це добровільна угода між двома 

або кількома державами, міжнародними організаціями, відповідно до якої 

встановлюються, змінюються або припиняються їхні взаємні права та 

обов’язки. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) розглядається як 

матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних 

прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.  

Торговельні договори (інколи вони мають ще й інші назви, а саме: 

«договір про торгівлю і мореплавство», «договір про торгівлю і 

судноплавство», «торговельна угода» тощо) встановлюють принципи 

торговельно-економічних відносин між двома країнами, а також 

закріплюють певні норми (правила), що утворюють правову базу таких 

відносин. У межах цих договорів вирішуються питання митного 

збору, торговельного мореплавства, транспорту, діяльності 

торговельних представництв та іншої діяльності юридичних та 

фізичних осіб на території відповідної держави. 

Угоди про товарообіг укладаються між урядами країн. В них 

обумовлюються найменування (асортимент) і кількість товарів, які 

поставляються з однієї країни в іншу протягом відповідного періоду, 

інші можливі питання. 

Угоди про економічне і технічне співробітництво, як правило, мають 

комплексний, дещо універсальний і довгостроковий характер, оскільки в їх 

межах здійснюється діяльність зовнішньоекономічного характеру в 

різних галузях економічного і промислово-технічного співробітництва. 

Угоди про науково-технічне співробітництво передбачають діяльність 

зовнішньоекономічного характеру на основі дво- і багатосторонніх 

договорів у конкретних галузях науки і техніки. 

Довгострокові програми розвитку промислового і науково-технічного 

співробітництва – різновид, як правило, двосторонніх договорів, 

розрахованих на тривалу перспективу в окремих напрямах або галузях 

співробітництва. 

Кредитні угоди – договори, в яких визначаються основні умови та 

принципи надання міждержавних кредитів. 

Угоди про режим інвестицій укладаються між окремими країнами і 



 

  

 

79 

 

 

 

визначають порядок усіх видів майнових цінностей, що вкладаються у 

відповідні підприємства, галузі економіки. 

Податкові угоди спрямовані на усунення подвійного оподаткування 

товарів, послуг, що надаються в межах економічного та науково-

технічного співробітництва. 

 

Лекційне заняття 

План 

1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів.  

2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних 

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. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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. 

Глосарій: міжнародний економічний договір, види міжнародних 

економічних договорів, укладення міжнародних економічних 

договорів, оферта, акцепт, забезпечення виконання зобов’язань, 
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неустойка, гарантія, міжнародні спори, засоби вирішення спорів, 

переговори, посередництво, міжнародний арбітраж. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3 Виконати навчальні завдання: 

3.1. Використовуючи положення Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів від 23 травня 1969 р., Віденської конвенції про 

правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р. і 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів між 

державами і міжнародними організаціями або між міжнародними 

організаціями від 21 березня 1986 р., скласти порівняльну таблицю на 

тему «Еволюція права укладення міжнародних економічних 

договорів» 

 
Ознака Віденська 

конвенція про 

право 

міжнародних 

договорів від 23 

травня 1969 р. 

Віденська 

конвенція про 

правонаступниц

тво держав щодо 

договорів від 23 

серпня 1978 р. 

Віденська 

конвенція про 

право міжнародних 

договорів між 

державами і 

міжнародними 

організаціями або 

між міжнародними 

організаціями від 

21 березня 1986 р. 

Суб’єкти 

укладення 

 договорів 

   

Процедурні 

особливості 
   

Зміст 

правовідносин, 

що 

регулюються 

договором 
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Угоди між урядами відповідних країн про поставки товарів – це: 

а) франчайзингові угоди; 

б) клірингові угоди; 

в) товарні угоди; 

г) контингентні угоди. 

2. Кредитування експортера шляхом купівлі векселів або інших 

боргових вимог – це: 

а) кліринг; 

б) лізинг; 

в) факторинг; 

г) форфейтинг. 

3. Угода, відповідно до якої одна сторона укладає договір поставки з 

третьою стороною, відповідно до якого одна сторона придбає 

промислову установку, засоби виробництва чи інше обладнання та 

вступає в договір з іншою стороною, надаючи йому право 

використання обладнання в обмін на періодичні платежі – це: 

а) кліринг; 

б) лізинг; 

в) факторинг; 

г) форфейтинг. 

4. Першим міжнародним договором прийнято вважати: 

а) договір між правителями міст Лагаш й Умма в Месопотамії; 

б) договір між Англією і Францією 1303 р.; 

в) договір в  між київським князем Олегом та візантійськими 

імператорами Леоном і Олександром; 

г) договір, укладений фараоном Єгипту Рамзесом II і царем хетів 

Хаттусилем. 

5. З латинської мови термін «pacta sund servanda»  перекладається як: 

а) «договорів повинні дотримуватись»; 

б) «договори повинні забезпечуватись»; 

в) «договори повинні підписуватись»; 

г) «договори повинні виконуватись». 

6. Комюніке – це: 

а) багатосторонній договір між усіма суб'єктами міжнародного права 

стосовно політичних, військових, економічних питань; 
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б) офіційний документ (як правило, додаток до основного), яким 

доповнюється міжнародний договір; акт рішення міжнародної 

конференції, що має силу міжнародного договору; 

в) різновид багатостороннього міжнародного договору, що існує 

самостійно або як додаток до іншого договору, в якому окремі 

учасники фіксують домовленість щодо питань, з яких не змогли дійти 

згоди всі учасники основного договору; 

г) офіційне урядове повідомлення про міжнародні переговори, угоди, 

важливі події у внутрішньому житті країни, про перебіг воєнних дій 

тощо; одна з назв міжнародного договору. 

7. Модус вівенді – це: 

а) багатосторонній договір між усіма суб'єктами міжнародного права 

стосовно політичних, військових, економічних питань; 

б) офіційний документ (як правило, додаток до основного), яким 

доповнюється міжнародний договір; акт рішення міжнародної 

конференції, що має силу міжнародного договору; 

в) короткострокова угода, яку укладають, коли обставини не 

створюють умов для досягнення постійного або довготривалого 

договору; 

г) офіційне урядове повідомлення про міжнародні переговори, угоди, 

важливі події у внутрішньому житті країни, про перебіг воєнних дій 

тощо; одна з назв міжнародного договору. 

8. Попереднє підписання міжнародного договору ініціалами 

уповноважених осіб, які брали участь у його розробленні – це: 

а) денонсація; 

б) пролонгація; 

в) автентифікація; 

г) парафування. 

9. Однією зі стадій укладання міжнародних договорів є: 

а) денонсація; 

б) пролонгація; 

в) автентифікація; 

г) новація. 

10. Спосіб припинення дії міжнародної угоди в порядку та в строки, 

обумовлені в ній – це: 

а) денонсація; 

б) анулювання; 



 

  

 

83 

 

 

 

в) скасування; 

г) новація. 

11. З'ясування реального значення і змісту міжнародного договору з 

метою найповнішої і найточнішої реалізації його умов – це: 

а) тлумачення; 

б) анулювання; 

в) автентифікація; 

г) парафування. 

12. Встановлення автентичності тексту міжнародного договору 

здійснюється шляхом: 

а) тлумачення; 

б) анулювання; 

в) новації; 

г) парафування. 

13. Повідомлення в установленій формі факту, із якого можуть 

випливати юридичні наслідки (вони з'являються в тому випадку, якщо 

держава, котра повідомляє, бере на себе одностороннє зобов'язання, 

наприклад відшкодувати збиток, вивести війська): 

а) тлумачення; 

б) нотифікація; 

в) новація; 

г) парафування. 

14. Міжнародна угода, що укладається в якійсь спеціальній галузі з 

цілого ряду питань – це: 

а) конвенція; 

б) трактат; 

в) конкордат; 

г) декларація. 

15. Одностороння  письмова  заява,  зроблена  при підписанні,   

ратифікації,  затвердженні,  прийнятті  міжнародного договору або  

приєднанні  до  нього,  якою  висловлюється  бажання виключити  або  

змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього  

застосування  до  України – це: 

а) застереження; 

б) заява; 

в) нота; 

г) декларація. 
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16. Держава,  міжнародна організація або її головна виконавча  

посадова  особа,  якій  здається на зберігання оригінал міжнародного  

договору  і  яка  виконує  стосовно  цього  договору функції, 

передбачені міжнародним правом – це: 

а) депозитарій; 

б) репозитарій; 

в) зберігач; 

г) декларація. 

17. Пропозиції щодо укладення від імені України, Уряду України 

міжнародних договорів України  подаються: 

а) Міністру юстиції України; 

б) Міністру закордонних справ України; 

в) Верховній Раді України; 

г) Президентові України. 

18.  Має  право  вести  переговори  і підписувати   міжнародні   

договори   України   без    спеціальних повноважень: 

а) Міністр юстиції України; 

б) Міністр закордонних справ України; 

в) Міністр економічного розвитку і торгівлі України; 

г) Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. 

19. Ратифікація  міжнародних  договорів  України  здійснюється 

шляхом: 

а) нотифікації; 

б) обміну ратифікаційними грамотами; 

в) новації; 

г) прийняття закону. 

20. Загальний  нагляд  за  виконанням  міжнародних   договорів 

України, в тому числі й іншими їх сторонами, здійснює: 

а) Міністерство юстиції України; 

б) Міністерство закордонних справ України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Президент України. 

 

Джерела і література: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 26, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 

36, 37, 39, 47, 70, 71-76, 78, 79, 83, 89, 91, 92, 94, 95, 102, 105, 107, 110, 

116, 117, 118, 120. 
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                                      *   *   * 

 

Модуль 2. 

Правове регулювання відносин в окремих підгалузях 

міжнародного економічного права 

 

Тема 9. Міжнародне торгове право і СОТ 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародна торгівля є найважливішою формою реалізації принципу 

порівняних переваг, виступає іншою стороною міжнародної 

спеціалізації. Вона дозволяє всім країнам розширити можливості 

виробництва і споживання, посилювати конкуренцію і таким чином 

впливати на економічне зростання. 

Міжнародна торгівля здійснюється у рамках правопорядку, що 

складається з принципів і норм, зафіксованих у системі двосторонніх і 

багатосторонніх договорів, а також у міжнародно-правових звичаях. 

Синонімом поняттю правопорядок вважається режим (наприклад, 

національний режим, режим найбільшого сприяння тощо). У сфері 

міжнародної торгівлі держави, як вважає відомий вчений І.І. 

Дахно[71], застосовують такі основні методи міжнародно-правового 

регулювання:  метод  двостороннього регулювання;  метод 

багатостороннього регулювання. 

Система міжнародного торгового права складається з окремих 

інститутів. У них визначені, на думку знаного фахівця В.Ф. Опришка[74], 

поняття і система міжнародного торгового права; правові принципи 

здійснення міжнародної торгівлі; система органів, які виконують функції 

управління міжнародною торгівлею; міжнародні організації у галузі 

міжнародної торгівлі; міжнародні торговельні договори та угоди; 

міжнародно-правове регулювання угод у галузі зовнішньої торгівлі; 

міжнародно-правовий режим торговельних портів; міжнародно-правовий 

режим морських, залізничних, річкових і повітряних торговельних 

шляхів; міжнародно-правові засоби розгляду торговельних спорів. 

Міжнародна торгівля здійснюється на основі принципів, які дістали 

своє закріплення у багатьох міжнародно-правових документах, і 

насамперед у документах Конференції ООН з торгівлі і розвитку 
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(Заключний акт від 15 червня 1964 р.). 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що метою  

створення Світової організації торгівлі (СОТ) є здійснення 

міжнародних торговельних зв’язків через розроблення системи 

правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх дотриманням, а 

також забезпечення умов проведення багатосторонніх переговорів, 

спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі. СОТ діє в напрямі 

забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи 

міжнародних торговельних зв’язків, лібералізації міжнародної 

торгівлі, досягнення рівноправності в торгівлі для всіх держав (із 

застосуванням норм про режим найбільшого сприяння, національний 

режим, заборону будь-яких форм дискримінації), поступового 

скасування митних і торговельних обмежень та вирішення інших 

завдань. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Міжнародне торгове право – це система норм і принципів, яка регулює 

відносини, що виникають у галузі міжнародної торгівлі, і є складовою 

частиною міжнародного економічного права. Якщо міжнародне 

економічне право – галузь міжнародного права, то міжнародне торгове 

право – його підгалузь. 

Під міжнародним торговельним договором слід розуміти угоду між 

двома або кількома державами, в якій визначаються їх взаємні права та 

обов’язки в галузі торгівлі. На підставі цих договорів встановлюються, 

змінюються або припиняються відповідні міжнародні економічні 

відносини між державами в галузі торгівлі. 

Договори про торгівлю і мореплавство. Укладаються, як правило, від 

імені держав на тривалі строки (п’ять і більше років) і закріплюють 

основні умови здійснення міжнародних торговельних відносин. 

Угоди про торговельні відносини (торговельні угоди). Укладаються 

між урядами країн, які домовляються про встановлення міжнародних 

торговельних відносин на основі договору про торгівлю і мореплавство. 

Вони розвивають і конкретизують положення цього договору, 

визначаючи обов’язки кожної із сторін. 

Угоди в галузі морського судноплавства. Підписуються на основі 
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торговельних угод. 

Угоди про товарообіг і платежі. Визначають не лише асортимент 

товарів, що взаємно поставляються, строки та умови поставки, а й 

порядок розрахунків за них. 

Клірингові угоди. Передбачають порядок розрахунків шляхом заліку 

зустрічних вимог. Відповідно до цих угод платежі валютою проводяться 

лише на суму різниць у товарних поставках і наданих послугах. До таких 

угод можна також віднести платіжні угоди і платіжно-клірингові угоди. 

Торговельні конвенції. Як угоди визначають зміст відносин між 

державами з вузьких спеціальних питань у галузі торгівлі (наприклад, 

митна конвенція). 

Протоколи – це угоди з якого-небудь конкретного питання в галузі 

зовнішньої торгівлі. Вони використовуються також і для роз’яснення 

умов договору або угоди. 

Важливі принципи діяльності СОТ – це торгівля без дискримінації, 

розширення доступу до ринків, сприяння справедливій конкуренції, 

розумне використання митних зборів, заохочення розвитку і 

здійснення економічних реформ.  

 

Лекційне заняття 

План 

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.  

 
Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

1. Міжнародні торговельні договори, угоди про товарообіг, 

клірингові угоди. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-

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. 
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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.  

 

Глосарій: міжнародне торгове право, конвенція, протокол, 

принципи міжнародної торгівлі, міжнародний торговельний договір, 

товарообіг, договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати завдання: 

3.1. Користуючись джерелами зі списку основної використаної та 

рекомендованої літератури для поглибленого вивчення навчальної 

дисципліни, проаналізувати причини глобалізації міжнародних 

торгівельних зв’язків  і з’ясувати, які заходи застосовуються 

міжнародними торгівельними організаціями для підвищення ролі 

міжнародної торгівлі в сучасному соціально-економічному просторі. 

3.2. Дайте характеристику зобов’язань Продавця і Покупця, які 

закріплено у Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів (1980 р.). Відповідь оформіть у вигляді порівняльної 

таблиці «Права та обов’язки сторони міжнародного торгівельного 

договору за Віденською конвенцією ООН про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів (1980 р.)» 

 

Продавець  Покупець 

  

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. У якому році Україна стала учасницею СОТ? 

а) 1976 р.; 

б) 1998 р.; 
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в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

2. У якому році було засновано СОТ? 

а) 1976 р.; 

б) 1995 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

3. Договір, в якому постачальник доручає чи бере на себе зобов’язання 

доручати іншій стороні збирання дебіторської заборгованості за 

договорами купівлі-продажу товарів, укладених між постачальником 

та його клієнтом: 

а) міжнародний лізинг; 

б) міжнародний факторинг; 

в) міжнародна франшиза; 

г) договір поставки. 

4. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є: 

а) обмежити монополізм; 

б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги; 

в) забезпечити стабільність національних валют: 

г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему. 

5. Міжнародна угода, яка була підписана у 1947 р. 23 країнами світу та 

у 1995 р. була перейменована на СОТ – це: 

а) ТРІПС; 

б) ГАТТ; 

в) ТТІП; 

г) ВОІВ. 

6. Вкажіть вид міжнародної правової допомоги, що сприяє прийняттю 

судового рішення (вироку) у справі: 

а) визнання і виконання іноземних судових рішень (вироків); 

б) передача компетенції; 

в) обмін правовою інформацією судових органів різних держав; 

г) направлення судових доручень про виконання окремих 

процесуальних дій. 

7. Спеціалізовані установи ООН – це: 

а) самостійні установи; 

б) органи ООН; 

в) самостійні міжнародні організації, які тісно співпрацюють з ООН; 
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г) міжнародні неурядові організації. 

8. Вищим органом СНД є: 

а) Рада глав держав; 

б) Рада глав урядів; 

в) Рада міністрів закордонних справ; 

г) Рада глав держав і урядів. 

9. У яких випадках здійснюється кримінальна юрисдикція України на 

борту іноземного судна, що знаходиться у внутрішніх водах України? 

а) якщо судно є недержавним і на ньому зроблено будь-який злочин, 

передбачене ККУ; 

б) якщо капітан судна або дипломатичний агент держави прапора 

звернеться до влади України з проханням про надання допомоги; 

в) якщо скоєний злочин є тяжким або особливо тяжким по ККУ і його 

наслідки поширюються на територію України; 

г) якщо скоєно будь-який злочин на борту іноземного судна (за 

винятком військового) і інше не передбачено міжнародним договором 

між Україною і державою прапора. 

10. Міжнародне торгове право – це: 

а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у 

галузі міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного 

економічного права; 

б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх 

взаємні права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них 

встановлюються, змінюються або припиняються відповідні міжнародні 

економічні відносини між державами в галузі торгівлі; 

в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення 

системи правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх 

дотриманням, а також забезпечення умов проведення багатосторонніх 

переговорів, спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі; 

г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, 

сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних 

зборів, заохочення розвитку і здійснення економічних реформ. 

11. Міжнародний торговельний договір – це: 

а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у 

галузі міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного 

економічного права; 

б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх 
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взаємні права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них 

встановлюються, змінюються або припиняються відповідні 

міжнародні економічні відносини між державами в галузі торгівлі; 

в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення 

системи правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх 

дотриманням, а також забезпечення умов проведення багатосторонніх 

переговорів, спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі; 

г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, 

сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних 

зборів, заохочення розвитку і здійснення економічних реформ. 

12. Мета створення СОТ – це: 

а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у 

галузі міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного 

економічного права; 

б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх 

взаємні права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них 

встановлюються, змінюються або припиняються відповідні міжнародні 

економічні відносини між державами в галузі торгівлі; 

в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення 

системи правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх 

дотриманням, а також забезпечення умов проведення багатосторонніх 

переговорів, спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі; 

г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, 

сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних 

зборів, заохочення розвитку і здійснення економічних реформ . 

13. Важливі принципи діяльності СОТ – це: 

а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у 

галузі міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного 

економічного права; 

б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх 

взаємні права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них 

встановлюються, змінюються або припиняються відповідні міжнародні 

економічні відносини між державами в галузі торгівлі; 

в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення 

системи правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх 

дотриманням, а також забезпечення умов проведення багатосторонніх 

переговорів, спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі; 
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г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, 

сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних 

зборів, заохочення розвитку і здійснення економічних реформ . 

14. У якому році було прийнято Конвенцію ООН про договори 

міжнародної купівлі-продажу? 

а) 1976 р.; 

б) 1980 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

15. У якому році було прийнято Конвенцію про позовну давність з  

міжнародної купівлі-продажу товарів? 

а) 1974 р.; 

б) 1980 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

16. Скільки країн-учасниць налічує СОТ? 

а) 28; 

б) 93; 

в) 164; 

г) 194. 

17. Виділіть спеціалізовану економічну установу ООН: 

а) ЕКОСОР; 

б) ІНТЕРПОЛ; 

в) Рада Безпеки; 

г) Міжнародна морська організація. 

18. Міжнародні торговельні договори бувають різні як за змістом, так і за 

назвою. Серед них передусім слід виділити такі: 

а) договори про торгівлю і мореплавство; 

б) угоди про товарообіг і платежі; 

в) протоколи; 

г) угоди про нострифікацію. 

19. Міжнародні торговельні договори бувають різні як за змістом, так і за 

назвою. Серед них передусім слід виділити такі: 

а) угоди про апробацію; 

б) угоди про нострифікацію; 

в) договори про торгівлю і мореплавство; 

г) клірингові угоди. 
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20. СОТ здійснює міжнародну торговельну політику і міжнародну 

торгівлю на основі таких принципів: 

а) принцип найбільшого сприяння і недискримінації; 

б) принцип захисту національної промисловості; 

в) принцип сприяння справедливій конкуренції; 

г) принцип сприяння справедливій конкуренції в окремих випадках. 

 

Джерела і література: 5, 12, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 37, 

39, 47, 52, 64, 70, 71-76, 78, 83, 91, 92, 94, 95, 102, 107, 110, 115, 116. 

 

*   *   * 

Тема 10. Міжнародне валютне право 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародне валютне право має свій предмет правового регулювання – 

міжнародні валютні відносини. Вони виникають з приводу валютних 

цінностей, що обертаються у сфері міжнародного співробітництва держав 

або інших суб’єктів.  

Промислово розвинуті країни створили свій організаційно-правовий 

механізм валютних відносин. Його структурними ланками є, насамперед, 

самі держави або уповноважені ними відповідні державні органи. На 

сьогодні спостерігається тенденція посилення впливу держав на 

міжнародні валютні відносини. Це і пояснюється тим, що держави з метою 

уникнення кризових явищ намагаються розумно поєднувати стихійний 

розвиток валютних відносин з їх державним регулюванням. 

Створення міжнародних валютних систем має свою історію. Її 

початком, як зазначає відомий вчений А. І. Щетинін, слід уважати 

утворення валютних блоків, що стало певною реакцією країн на крах 

золотомонетного стандарту. Утворення валютних блоків відбулось на 

початку 30-х pp. XX ст. і мало певні особливості. Вони полягали в 

тому, що блоки зазвичай не набували форми утворень, які б 

закріплювались конкретними угодами. Найчастіше це були певні 

угруповання країн, які формувались на базі співвідношення сил між 

ними. Як правило, країни блоку домовлялись між собою про 

проведення певної узгодженої політики у сфері валютних відносин. У 

цих блоках домінувала та чи інша країна, яка спиралася на своє 
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економічне і політичне становище серед інших країн. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що поряд із 

загальносвітовою валютною системою в Європі сформувалась 

Європейська валютна система. Ця система була створена за рішенням 

Європейської Ради у 1978 р. і почала діяти з 13 березня 1979 р. 

Певним стимулом до організації цієї системи стало те, що країни ЄЕС 

не були задоволені функціонуванням системи СДР і її тісним зв’язком 

з американським доларом. Ці країни були незадоволені також 

уведенням у зв’язку з рішенням Ямайської конференції (1976–1978 

pp.) плаваючих курсів, що через механізм зовнішньої торгівлі 

негативно позначалось на їх інтересах і завдавало шкоди розвитку 

інтеграційних процесів, які мали місце в рамках ЄЕС і були досить 

потужними. Організатори європейської валютної системи пов’язували 

її створення з досягненням таких цілей: забезпечення валютної 

стабілізації в межах Європейського співтовариства; створення за 

допомогою цієї валютної системи умов для економічного зростання 

країн-учасниць; посилення інтернаціоналізації виробництва та 

інтеграції країн співтовариства; формування стабілізуючого впливу 

цієї системи на всю систему міжнародних економічних і валютних 

відносин. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Міжнародне валютне право – це система міжнародно-правових 

норм та принципів, що регулюють міжнародні валютні відносини. 

Світова валютна система — це форма організації міжнародних 

валютних відносин, що зумовлені розвитком світового господарства 

та юридично зафіксовані в міжнародних угодах. 

Міжнародні кредитні угоди (договори) – угоди між державою-

кредитором і державою-боржником, на підставі яких держава-кредитор 

надає державі-боржнику певну суму грошей або поставляє їй товари, а 

держава-боржник повинна у певний строк погасити суму боргу на 

передбачених договором умовах (золотом, іноземною валютою, 

товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки за 

користування кредитом. 

Особливості двостороннього клірингу при регулюванні кредитних 
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відносин за торговельними і платіжними угодами полягають насамперед у 

тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків базується на відповідних 

умовах міждержавних угод. Згідно з цими угодами банки, які 

уповноважені державами здійснювати клірингові розрахунки, зобов’язані 

у разі відсутності у держав коштів на клірингових рахунках здійснювати 

платежі в кредит. 

Угоди про економічне і промислово-технічне співробітництво 

використовуються при поставці устаткування, машин і технології для 

спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в 

них беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші 

партнери. 

Угоди про поставки товарів на компенсаційних засадах 

(компенсаційно-кредитні угоди) укладаються на великомасштабні, 

міжгалузеві роботи й послуги. Характерною особливістю цих угод є те, що 

за отримані в кредит устаткування, машини, технічні послуги тощо 

кредиторам поставляється на відповідну суму продукція, яка 

виготовляється підприємством – об’єктом кредитування. 

Спеціальні міждержавні кредитні угоди (позика в іноземній валюті) 

передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країні-

позичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається 

сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови. 

Особливу увагу студентам слід звернути на опрацювання та аналіз 

рекомендованих джерел та літератури за даною темою. 
 

Лекційне заняття 

План 

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.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 
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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. 
 

Глосарій: валюта, грошовий знак, демонетизація, розрахунок, 

девальвація, конвертованість, валютна система, валютно-кредитні 

відносини, міжнародний валютний контроль, міжнародні валютні 

операції, світова та національна валюта. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. До якої групи міжнародних кредитних організацій і фондів 

належать: Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Ісламський 

банк розвитку, Карибський банк розвитку, Союз арабських і 

французьких банків? Дати розгорнуту характеристику трьох-

чотирьох міжнародних кредитних організацій (фондів) і назвати 

джерела цієї характеристики. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Валютні (обмінні) курси іноземних валют виражаються: 

а) у національній валюті; 

б) у міжнародній валюті; 

в) в   іноземних   валютах та у   розрахункових клірингових) 

одиницях.; 

г) у валюті України,  курсах валютних цінностей в   іноземних   

валютах,   у   розрахункових клірингових) одиницях. 

2. Документ, що містить письмову вказівку векселедержателя особі, 

на яку виставлений вексель, - платнику сплатити визначену суму 

грошей пред'явнику векселя або особі, вказаній у векселі, через 
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визначений термін або за вимогою - це: 

а) акція; 

б) облігація; 

в) тратта; 

г) простий вексель. 

3. Зберігання і використання золотовалютного резерву України та 

інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність 

України здійснює: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Рахункова палата України; 

в) Національний банк України; 

г) Міністерство економіки. 

4. У яких нижчеперелічених випадках порушується принцип 

невтручання у внутрішні справи? 

а) надання виключно гуманітарної допомоги; 

б) підтримка терористичних формувань, які переслідують неполітичні 

цілі; 

в) застосування примусових заходів за рішенням Ради Безпеки з 

метою підтримки миру і безпеки; 

г) підвищення ввізних митних зборів на окремі види товарів. 

5. Регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм 

допомоги шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів  є 

метою діяльності:  

а) ЄІБ; 

б) ЄЦБ; 

в) МБРР; 

г) МВФ. 

6. Угоди про міжнародні розрахунки, згідно з якими уряди беруть 

зобов’язання дозволяти перекази конвертованої чи обмежено 

конвертованої валюти в межах здійснення платежів між відповідними 

країнами: 

а) платіжні; 

б) клірингові; 

в) платіжно-клірингові; 

г) касово-розрахункові. 

7. Єдиним  законним  засобом  платежу  на  території  України,  який  

приймається  без  обмежень  для  оплати будь-яких вимог та  
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зобов'язань є: 

а) міжнародна валюта; 

б) конвертована валюта; 

в) клірингова валюта; 

г) валюта України. 

8. У якому році євро набуло статусу офіційної валюти ЄС?  

а) 1974 р.; 

б) 1980 р.; 

в) 2002 р.; 

г) 2009 р. 

9. Міжнародне валютне право – це: 

а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють 

міжнародні валютні відносини; 

б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені 

розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в 

міжнародних угодах; 

в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі 

яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або 

поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити 

суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною 

валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової 

ставки за користування кредитом; 

г) закіплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця 

система формувалася історично, і метою її створення стало 

забезпечення розрахункових операцій між країнами та 

функціонування міжнародних валютних інструментів. 

10. Світова валютна система – це: 

а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють 

міжнародні валютні відносини; 

б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені 

розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в 

міжнародних угодах; 

в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі 

яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або 

поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити 

суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною 

валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової 
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ставки за користування кредитом; 

г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. 

Ця система формувалася історично, і метою її створення стало 

забезпечення розрахункових операцій між країнами та 

функціонування міжнародних валютних інструментів. 

11. Міжнародні кредитні угоди (договори) – це: 

а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють 

міжнародні валютні відносини; 

б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені 

розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в 

міжнародних угодах; 

в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на 

підставі яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму 

грошей або поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний 

строк погасити суму боргу на передбачених договором умовах 

(золотом, іноземною валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну 

суму в межах відсоткової ставки за користування кредитом; 

г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. 

Ця система формувалася історично, і метою її створення стало 

забезпечення розрахункових операцій між країнами та 

функціонування міжнародних валютних інструментів. 

12. Міжнародна валютна система – це: 

а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють 

міжнародні валютні відносини; 

б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені 

розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в 

міжнародних угодах; 

в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі 

яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або 

поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити 

суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною 

валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової 

ставки за користування кредитом; 

г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. 

Ця система формувалася історично, і метою її створення стало 

забезпечення розрахункових операцій між країнами та 

функціонування міжнародних валютних інструментів. 
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13. Угоди про економічне і промислово-технічне співробітництво: 

а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології 

для спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, 

що в них беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші 

партнери; 

б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків 

базується на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими 

угодами банки, які уповноважені державами здійснювати клірингові 

розрахунки, зобов’язані у разі відсутності у держав коштів на клірингових 

рахунках здійснювати платежі в кредит; 

в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. 

Характерною особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит 

устаткування, машини, технічні послуги тощо кредиторам поставляється 

на відповідну суму продукція, яка виготовляється підприємством – 

об’єктом кредитування; 

г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країні-

позичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається 

сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови . 

14. Двосторонній кліринг при регулюванні кредитних відносин за 

торговельними і платіжними угодами: 

а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для 

спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них 

беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери; 

б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних 

зв’язків базується на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з 

цими угодами банки, які уповноважені державами здійснювати 

клірингові розрахунки, зобов’язані у разі відсутності у держав коштів 

на клірингових рахунках здійснювати платежі в кредит; 

в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. 

Характерною особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит 

устаткування, машини, технічні послуги тощо кредиторам поставляється 

на відповідну суму продукція, яка виготовляється підприємством – 

об’єктом кредитування; 

г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країні-

позичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається 

сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови. 

15. Угоди про поставки товарів на компенсаційних засадах 
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(компенсаційно-кредитні угоди): 

а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для 

спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них 

беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери; 

б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків 

базується на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими 

угодами банки, які уповноважені державами здійснювати клірингові 

розрахунки, зобов’язані у разі відсутності у держав коштів на клірингових 

рахунках здійснювати платежі в кредит; 

в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. 

Характерною особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит 

устаткування, машини, технічні послуги тощо кредиторам 

поставляється на відповідну суму продукція, яка виготовляється 

підприємством – об’єктом кредитування; 

г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країні-

позичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається 

сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови. 

16. Спеціальні міждержавні кредитні угоди (позика в іноземній валюті): 

а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для 

спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них 

беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери; 

б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків 

базується на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими 

угодами банки, які уповноважені державами здійснювати клірингові 

розрахунки, зобов’язані у разі відсутності у держав коштів на клірингових 

рахунках здійснювати платежі в кредит; 

в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. 

Характерною особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит 

устаткування, машини, технічні послуги тощо кредиторам поставляється 

на відповідну суму продукція, яка виготовляється підприємством – 

об’єктом кредитування; 

г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країні-

позичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах 

визначається сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики 

та інші умови. 

17. Яка з даних організації і фондів є спеціалізованою установою ООН? 

а) МВФ; 



 

  

 

102 

 

 

 

б) ЕКЮ; 

в) ЄІБ; 

г) ПІБ. 

18. Розрахункова валютна одиниця, в якій ведуться поточні інвалютні 

розрахунки, здійснюються записи на балансових рахунках – це: 

а) міжнародна валюта; 

б) клірингова валюта; 

в) конвертована валюта; 

г) частково конвертована валюта. 

19. Демонетизація – це: 

а)  зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних 

валют або міжнародних розрахункових одиниць; 

б) грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в 

торгових оперціях; 

в) іноземні гроші, що беруть участь у міжнародному платіжному 

обороті; 

г) позбавлення золотих монет статусу законного засобу платежу та 

обігу, яке здійснюється державою. 

20. Міжнародна фінансова інституція, заснована у 1944 р. під час 

Бреттон-Вудської конференції – це:  

а) ЄІБ; 

б) ЄЦБ; 

в) МБРР; 

г) ІФАД. 

 

Джерела і література: 5, 12, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 37, 

39, 47, 52, 64, 70, 71-76, 78, 83, 91, 92, 94, 95, 102, 107, 110, 115, 116. 

 

*   *   * 

Тема 11. Міжнародне інвестиційне право 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, 

що метою міжнародного інвестиційного співробітництва є раціональний 

розподіл ресурсів, досягнення державами високих результатів 

економічного розвитку за рахунок використання переваг участі у 

міжнародному розподілі праці, оновлення технологічної структури 
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суспільного виробництва. Залучення іноземних інвестицій набуває 

зовнішньополітичного значення. Отже, розвиток міжнародного 

економічного співробітництва сприяє активізації функціонування 

національного господарського механізму. Залучення іноземних 

інвестицій стає одним із головних елементів розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, оскільки умови провадження такої 

діяльності характеризують її як привабливу чи ні для іноземних 

інвесторів. 

З метою регулювання міжнародних інвестиційних відносин 

використовуються норми і принципи міжнародного економічного права, 

система яких називається міжнародним інвестиційним правом, як вважає 

професор В.Ф. Опришко [74]. Ці норми і принципи мають відповідні 

джерела, до яких перш за все слід віднести двосторонні міжнародні угоди 

(про сприяння та захист інвестицій, про усунення подвійного 

оподаткування, про економічне та промислове співробітництво, 

торговельні угоди тощо). 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що міжнародне 

інвестиційне право, на думку фахівців, слід розглядати як систему 

норм національного та міжнародного права, що утворюють правове 

регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості одного з 

видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому рівні. 

Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності, інвестора, 

інвестиційного процесу в праві є ключовими для осмислення змісту 

міжнародного інвестиційного права. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Інвестиційне право – це сукупність правових норм, що комплексно 

регулюють відносини, які виникають у процесі інвестиційної діяльності – 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з реалізації 

інвестицій національних та іноземних інвесторів з метою більш повного 

задоволення матеріальних і духовних потреб суб’єктів інвестиційної 

діяльності.  

Міжнародним інвестиційним правом називають систему 

міжнародно-правових норм, які регулюють відносини в сфері 

міжнародного ринку капіталів, називають.  



 

  

 

104 

 

 

 

Предмет науки міжнародного інвестиційного права включає: 

міжнародні публічні інвестиційні відносини у світовій економіці і на 

національних ринках; міжнародно-правові нормативні акти 

(двосторонні та багатосторонні міжнародні договори і конвенції), що 

відносяться до регулювання міжнародних інвестиційних відносин; 

норми національного законодавства про іноземні інвестиції, їх 

оподаткування, концесійні договори. 

Суб'єктами міжнародного інвестиційного права є публічні особи — 

держави та міжнародні організації.  

В договорах про уникнення подвійного оподаткування держави 

домовляються щодо оподаткування певних доходів, які одержують 

юридичні і фізичні особи з однієї країни в іншій країні, а також майна 

цих осіб, яке розташоване на території іншої держави. 

Договори про поселення визначають правовий режим: прийому 

(доступу) іноземних інвестицій, їх «становлення» в національній 

економіці; резидентів (фізичних і юридичних осіб), включаючи прави-

ла щодо майна іноземців. 

 

Лекційне заняття 

План 

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.  

       

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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. 



 

  

 

105 

 

 

 

Контроль за належним виконанням зобов’язань, що випливають з 

міжнародних інвестиційних договорів. 

 

Глосарій: інвестиція, інвестор, інвестиційна діяльність, прямі і 

непрямі інвестиції, міжнародне інвестиційне право, захист іноземних 

інвестицій, інвестиційний договір, інвестиційні гарантії, національний 

режим, режим найбільшого сприяння, інвестиційний спір. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. Використовуючи положення Сеульської конвенції від 11 жовтня 
1985 р. «Про заснування Багатостороннього агентства з гарантій 

інвестицій» та Закону України від 10 вересня 1991 р. «Про захист 

іноземних інвестицій» скласти порівняльну таблицю «Правові засоби 

захисту іноземних інвестицій у вітчизняному та міжнародному 

масштабах». 

 

Сеульська конвенція від 11 

жовтня 1985 р. «Про заснування 

Багатостороннього агентства з 

гарантій інвестицій» 

Закон України від 10 вересня             

1991 р. «Про захист іноземних 

інвестицій» 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. ЮНКТАД – це: 

а) Конференція ООН з міжнародного права; 

б) Організація ООН по промисловому розвитку; 

в) Міжнародна фінансова корпорація; 

г) Конференція ООН з торгівлі та розвитку. 

2. Будь-який вид майна, яке можуть передавати юридичні та фізичні 
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особи для відповідного його вкладення однією державою в економіку 

іншої: 

а) давальницька сировина; 

б) інвестиції; 

в) гуманітарна допомога; 

г) позика. 

3. У якому році було прийнято Конвенцію про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами? 

а) 1965 р.; 

б) 1974 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

4. У якому році було прийнято Сеульську конвенція про заснування 

Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій? 

а) 1965 р.; 

б) 1985 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

5. Група Світового банку включає: 

а) ЄЦБ; 

б) ЄІБ; 

в) ЄБРР; 

г) БАГІ. 

6. У якому році Україна стала учасницею Групи Світового Банку? 

а) 1965 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

7.  Сприяння збільшенню притоку інвестицій в країни, що 

розвиваються, через надання гарантій, включно страхування, по 

некомерційним ризикам; здійснення досліджень, збір і поширення 

інформації для сприяння інвестуванню; надання технічної допомоги 

країнам, проведення консультацій з інвестиційних питань є 

завданнями: 

а) МФК; 

б) МБРР; 

в) ЄБРР; 
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г) БАГІ. 

8. Виключна економічна зона відноситься до території: 

а) державної; 

б) міжнародної; 

в) зі змішаним правовим режимом; 

г) всі відповіді правильні. 

9. Створюється державами-учасницями з метою проведення спільної 

політики в галузі зовнішньоекономічних відносин і митного 

законодавства та усунення перешкод на шляху товарообміну між 

відповідними країнами-учасницями: 

а) вільна зона; 

б) митний союз; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) спеціальна зона. 

10. Організаційно-правова форма міжнародного митного 

співробітництва, що створюється на основі угоди двох і більше 

держав, за якою усуваються всі перепони в торговельних зв’язках між 

ними: 

а) вільна зона; 

б) митний союз; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) спеціальна зона. 

11. Міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу 

країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення 

ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у 

міжнародні господарські зв'язки: 

а) МФК; 

б) МБРР; 

в) ЄБРР; 

г) БАГІ. 

12. Основна кредитна установа Групи Світового банку, яка була 

заснована у 1944р., - це : 

а) МФК; 

б) МБРР; 

в) ЄБРР; 

г) БАГІ. 

13. Інвестиційна діяльність – це: 
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а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з 

відокремленням частки свого майна і передачею його на територію 

іншої держави для отримання прибутку або досягнення іншого 

важливого для інвестора результату; 

б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які 

виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та 

іноземних інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і 

духовних потреб суб’єктів інвестиційної діяльності; 

в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють 

правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості 

одного з видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому 

рівні; 

г) авторські  та пов'язані  з  ними  права,  права  на торговельний знак,  

патентні права,   авторські   права,   авторські   права   на   інтегральні  

напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,  

що займаються селекцією рослин,  право  на  розробку  географічних  

карт та права на промислове проектування. 

14. Інвестиційне право – це: 

а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з 

відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої 

держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для 

інвестора результату; 

б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, 

які виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій 

громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій 

національних та іноземних інвесторів з метою більш повного 

задоволення матеріальних і духовних потреб суб’єктів інвестиційної 

діяльності; 

в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють 

правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості 

одного з видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому 

рівні; 

г) авторські  та пов'язані  з  ними  права,  права  на торговельний знак,  

патентні  

права,   авторські   права,   авторські   права   на   інтегральні  

напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,  
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що займаються селекцією рослин,  право  на  розробку  географічних  

карт та права на промислове проектування. 

15. Міжнародне інвестиційне право – це: 

а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з 

відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої 

держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для 

інвестора результату; 

б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які 

виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та 

іноземних інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і 

духовних потреб суб’єктів інвестиційної діяльності; 

в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють 

правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості 

одного з видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому 

рівні; 

г) авторські  та пов'язані  з  ними  права,  права  на торговельний знак,  

патентні  

права,   авторські   права,   авторські   права   на   інтегральні  

напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,  

що займаються селекцією рослин,  право  на  розробку  географічних  

карт та права на промислове проектування. 

16. Всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в 

результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається 

соціальний та екологічний ефект – це: 

а) інвестиції; 

б) дивіденди; 

в) тратти; 

г) доходи. 

17. Комплекс    заходів (організаційно-правових, управлінських, 

аналітичних, фінансових та інженерно-технічних),  визначених  на  

основі національної системи цінностей  і завдань інноваційного 

розвитку національної економіки та  спрямованих  на  розвиток 

окремих галузей, секторів економіки, виробництв,   регіонів,  

виконання  яких  здійснюється  суб’єктами інвестиційної  діяльності  з 

використанням цінностей – це: 
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а) інновація; 

б) інвестиційна діяльність; 

в) інвестиційне резюме; 

г) інвестиційний проект. 

18. У якому році було прийнято Закон України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання»? 

а) 1992 р.; 

б) 2014 р.; 

в) 2015 р.; 

г) 2016 р. 

19. Суб'єктами міжнародного інвестиційного права є: 

а) держави; 

б) міжнародні організації; 

в) виключно держави; 

г) виключно міжнародні організації. 

20. До тексту двосторонніх інвестиційних угод, як правило, 

включаються такі питання: 

а) внутрішній правовий режим щодо іноземного інвестора та 

іноземних інвестицій; 

б) гарантії держави-імпортера від політичних ризиків для іноземних 

інвестицій; 

в) порядок розгляду інвестиційних спорів; 

г) порядок розгляду компіляцій. 

 

Джерела і література: 4, 5, 18, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 

55, 57, 63, 64, 69, 71-76, 78, 82, 86, 89,  92, 95, 102, 105,  107, 108. 

 

*   *   * 

Тема 12. Міжнародне митне право 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародне економічне співробітництво, насамперед між державами, 

обумовлює необхідність співпраці й у сфері організації та здійснення 

митної справи. Цей напрям співробітництва спрямований на 

вирішення системи економічних, організаційних, правових та інших 

питань, які забезпечують сприятливі умови для розвитку та захисту 

економічних інтересів відповідних держав, захисту прав суб’єктів 

підприємницької діяльності та громадян. Кожна держава здійснює 



 

  

 

111 

 

 

 

свою митну політику, як систему принципів та напрямів її діяльності у 

сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за 

допомогою: митно-тарифних заходів регулювання; нетарифних 

заходів регулювання. 

Міжнародне митне право слід розглядати як складову міжнародного 

економічного права у зв’язку з тим, що абсолютна більшість його норм і 

принципів спрямована на регулювання міжнародних економічних 

відносин. Окремі норми і принципи також можуть входити до 

міжнародного торговельного, міжнародного транспортного права, права 

зовнішніх відносин, що є винятком із загального правила і свідчить про 

системний взаємозв’язок різних галузей і підгалузей міжнародного 

права. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що міжнародні 

організації, що діють у сфері митної справи, приймають акти, які є 

джерелами міжнародного митного права. Так, Всесвітня митна 

організація (раніше називалась Радою митного співробітництва) 

розробляє рекомендації, що забезпечують однакове тлумачення і 

застосування конвенцій, укладених за результатами роботи Ради, так і 

конвенцій, що стосуються номенклатури для класифікації товарів у 

митних тарифах і оцінки товарів у митних цілях, підготовлених Групою з 

вивчення можливості створення Європейського митного союзу. 

До міжнародних організацій, які, крім виконання інших функцій, 

займаються і митними питаннями, слід віднести Світову організацію 

торгівлі, Конференцію ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), регіональні 

організації (наприклад, Європейські співтовариства, СНД, Євразійське 

економічне співтовариство) та інші, які також приймають відповідні акти, 

що можуть розглядатися як джерела міжнародного митного права. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Під міжнародним митним правом слід розуміти підгалузь 

міжнародного економічного права, яка включає в себе систему норм і 

принципів, що регулюють відносини між державами з митних та 

пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного 

співробітництва. 

Вільна зона – це анклав на національній митній території, що зазвичай 
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розташовується поблизу від міжнародного морського порту або 

аеропорту. Сюди без митних формальностей надходить устаткування, 

оснащення та інші товари іноземного походження. 

Спеціальна митна зона – це митний режим, згідно з яким до товарів, 

що ввозять на територію відповідних типів спеціальних (вільних) 

економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, 

які вивозять з території зазначених зон за межі митної території країни, 

не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо 

інше не передбачено законом. 

Митна система України – сукупність митних органів, на які 

покладено завдання здійснення митної справи в державі. 

Митна служба – вид державної служби, основними завданнями якої 

є впровадження у життя державної митної політики, організація 

діяльності митної системи, здійснення контролю за додержанням 

митного законодавства тощо. 

Митна територія – територія держави, у тому числі територія 

штучних островів і споруд, що створюються у виключній (морській) 

економічній зоні, над якими держава має виключну юрисдикцію щодо 

митної справи. 

Митний кодекс України – кодифікований акт, що визначає правові, 

економічні та організаційні основи митної справи в Україні. 

Митний контроль – специфічний вид державного контролю, 

система (комплекс) здійснюваних митними органами заходів і дій, 

спрямованих на забезпечення державними органами, підприємствами та 

їх службовими особами, а також громадянами встановленого 

національним законодавством порядку переміщення через митний 

кордон товарів, предметів і транспортних засобів. 

Митний кордон України – умовна лінія, яка визначає кордони митної 

території України, окреслює просторові межі дії національного 

законодавства і розподіляє митні території суміжних держав. 

Митний режим – сукупність встановлених законодавством правил, 

що визначають порядок переміщення через митний кордон 

транспортних засобів і товарів. 

Митні збори – платежі, які справляються митними органами ряду 

країн при переміщенні через митний кордон даної країни. 

Митні союзи – угоди, які укладають дві або більше держав про 

ліквідацію митних кордонів між ними та створення спільної митної тери 
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торії з єдиним митним тарифом, який застосовується щодо третіх країн, і 

повним скасуванням мита у взаємних відносинах. 

Мито – законодавчо запроваджений обов’язковий грошовий збір, 

який справляється уповноваженими державою органами з фізичних та 

юридичних осіб за певні види послуг або переміщуваних через митний 

кордон даної держави товарів і предметів за встановленими ставками 

(тарифами). 

 

       Лекційне заняття 

      План 

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. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 

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 
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звільняються від сплати ввізного мита. 

 

Глосарій: мито, митна справа, митна політика, декларування, митна 

зона, митний режим, митний кордон, міжнародне митне право, митне 

співробітництво, митний союз, митна конвенція. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати завдання: 

3.1. Використовуючи положення Конвенції про створення ради 

митного співробітництва від 15 грудня 1950 р. та Митного кодексу 

України від 13 березня 2012 р. скласти порівняльну таблицю «Правові 

засади здійснення митної діяльності у вітчизняному та міжнародному 

масштабах». 

 

 Конвенція про створення ради 

митного співробітництва від 

15 грудня 1950 р. 

Митний кодекс України від                   

13 березня 2012 р. 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. У якому році Україна стала учасницею ВМО: 

а) 1976 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

2. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і 

транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з установленням 

і справлянням митних податків та зборів, процедури митного 

контролю та оформлення, боротьбу з контрабандою та порушеннями 

митних правил: 



 

  

 

115 

 

 

 

а) митна справа; 

б) митне регулювання; 

в) митне право; 

г) митне оформлення. 

3. Анклав у національній митній території, яка зазвичай 

розташовується поблизу від міжнародного морського порту або 

аеропорту - це: 

а) вільна зона; 

б) митний союз; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) спеціальна зона. 

4. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є: 

а) обмежити монополізм; 

б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги; 

в) забезпечити стабільність національних валют: 

г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему. 

5. Максимальний термін обмежень імпорту для конкретного продукту 

не може перевищувати: 

а) 5 років; 

б) 8 років; 

в) 10 років; 

г) 15 років. 

6. Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати: 

а) 100 миль; 

б) 24 милі; 

в) 200 миль; 

г) 120 миль. 

7. У якому році було прийнято Митну конвенцію про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП? 

а) 1975 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

8. Скільки митних організацій включає ВМО? 

а) 116; 

б) 174; 

в) 181; 
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г) 193. 

9. У якому році було прийнято засновано Раду митного 

співробітництва? 

а) 1952 р.; 

б) 1972 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р.  

10. Міжнародне економічне право не регулює: 

а) майнові відносини міжнародних організацій з державами; 

б) фінансові відносини держав; 

в) відносини приватних осіб у сфері міжнародної торгівлі; 

г) питання міждержавної торгівлі. 

11. Міжнародне митне право – це: 

а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе 

систему норм і принципів, що регулюють відносини між державами з 

митних та пов’язаних з ними інших питань міжнародного 

економічного співробітництва; 

б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується 

поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту; 

в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію 

відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж 

митної території України, а також до товарів, які вивозять з території 

зазначених зон за межі митної території країни, не застосовуються заходи 

тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено 

законом; 

г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-

учасницями з метою проведення спільної політики в галузі 

зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення 

перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнами-

учасницями. 

12. Вільна зона – це: 

а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе 

систему норм і принципів, що регулюють відносини між державами з 

митних та пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного 

співробітництва; 

б) анклав на національній митній території, що зазвичай 

розташовується поблизу від міжнародного морського порту або 
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аеропорту; 

в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію 

відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж 

митної території України, а також до товарів, які вивозять з території 

зазначених зон за межі митної території країни, не застосовуються заходи 

тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено 

законом; 

г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-

учасницями з метою проведення спільної політики в галузі 

зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення 

перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнами-

учасницями. 

13. Спеціальна митна зона – це: 

а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе 

систему норм і принципів, що регулюють відносини між державами з 

митних та пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного 

співробітництва; 

б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується 

поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту; 

в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію 

відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж 

митної території України, а також до товарів, які вивозять з території 

зазначених зон за межі митної території країни, не застосовуються 

заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не 

передбачено законом; 

г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-

учасницями з метою проведення спільної політики в галузі 

зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення 

перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнами-

учасницями. 

14. Митний союз – це: 

а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе 

систему норм і принципів, що регулюють відносини між державами з 

митних та пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного 

співробітництва; 

б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується 

поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту; 
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в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію 

відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж 

митної території України, а також до товарів, які вивозять з території 

зазначених зон за межі митної території країни, не застосовуються заходи 

тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено 

законом; 

г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-

учасницями з метою проведення спільної політики в галузі 

зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення 

перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнами-

учасницями. 

15. Міжнародний рух капіталу – це: 

а) обмін товарами і послугами між державно оформленими 

національними економіками; 

б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої 

сфери вкладення; 

в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане 

причинами переважно економічного характеру; 

г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних 

відносин, яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ, 

забезпечуючи систему міжнародних розрахунків. 

16. Перевезення  вантажу  від митниці   місця   відправлення  до  

митниці  місця  призначення  з дотриманням процедури - це: 

а) операція  МДП; 

б) вантажне відправлення; 

в) ввезення товарів, транспортних засобів на митну територію 

України; 

г) вільний обіг. 

17. До джерел міжнародного митного права відносяться: 

а) Вашингтонська конвенція про порядок вирішення спорів між 

державою та особою іншої держави (1965 р.); 

б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (1985 р.); 

в) Конвенція про створення наради митного співробітництва  від 15 

грудня 1950 р.; 

г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 р. 
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18. До джерел міжнародного митного права відносяться: 

а) Митна конвенція про ввезення автомобілей 1956 р. (Женева); 

б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (1985 р.); 

в) Статут ООН; 

г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП  від 14 листопада 1975 р. 

19. Митний союз - це: 

а) вільна, безмитна торгівля товарами всередині союзу, ліквідація 

національних тарифів країн-учасниць, проведення ними спільної 

торговельної політики, встановлення єдиного для всього об’єднання 

держав митного тарифу для торгівлі з третіми країнами і, таким 

чином, освіта єдиного митного простору з загальною митно-тарифної і 

нетарифного захистом у відношенні інших країн; 

б) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з 

відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої 

держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для 

інвестора результату; 

в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі 

яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або 

поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити 

суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною 

валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової 

ставки за користування кредитом; 

г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-

учасницями з метою проведення спільної політики в галузі 

зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення 

перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнами-

учасницями. 

20. До міжнародних організацій, які, крім виконання інших функцій, 

займаються і митними питаннями, слід віднести: 

а) СОТ; 

б) ЮНЕСКО; 

в) ЮНІДО; 

г) НАТО. 

 

Джерела і література:  5, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34,  
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35, 37, 39, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 64, 70, 71-76, 78, 83, 91, 92, 94, 95. 

                                         

 
*   *   * 

Тема 13. Міжнародне транспортне право 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародні транспортні перевезення, як вважає знаний фахівець 

В.Ф.Опришко,  – це необхідна умова успішного розвитку міжнародних 

економічних відносин. Перевезення сировини, матеріалів, 

устаткування, сільськогосподарської продукції та інших вантажів, 

передбачених міжнародними договорами та угодами, – це один із 

засобів їх реального виконання. Від чіткого урегулювання 

міжнародних відносин у галузі транспорту залежать результати у 

міжнародному співробітництві в різних його напрямах. Ці відносини, 

які виникають між державами, національними органами управління 

транспортом, міжнародними організаціями, регулюються 

відповідними міжнародними принципами і нормами. Їх система 

відображає зміст міжнародного транспортного права як підгалузі, 

складової частини міжнародного економічного права. Транспортні 

договори укладаються від імені за дорученням уряду центральними 

органами управління транспортом – міністерствами та іншими 

установами, які здійснюють керівництво залізничним, морським, 

річковим, повітряним транспортом [74]. 

Принципи і норми міжнародного транспортного права дістають своє 

юридичне закріплення у різних джерелах: міжнародних договорах та 

угодах з питань транспорту, актах міжнародних організацій (асоціацій, 

конференцій, палат, комісій тощо). 

Найпоширенішими є міжнародні договори з питань транспорту 

(транспортні договори). Вони укладаються від імені і за дорученням уряду 

центральними органами управління транспортом – міністерствами та 

іншими установами, які здійснюють керівництво залізничним, морським, 

річковим, повітряним транспортом. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що правове 

регулювання міжнародних морських перевезень передбачає також 

з’ясування питань, пов’язаних з визначенням, по-перше, режиму торгових 



 

  

 

121 

 

 

 

суден у відкритому морі та в територіальних водах і, по-друге, режиму 

торгових суден у міжнародних протоках і каналах, а також у портах. 

Ефективність економічного співробітництва між країнами багато в 

чому залежить і від рівня розвитку залізничного транспорту, який має 

забезпечувати перевезення вантажів і пасажирів з однієї країни в іншу. 

Зростання кількості автомобільних перевезень вантажів зумовило 

необхідність активного укладання міжнародних угод, у тому числі 

між країнами-сусідами. Вони містять положення про регулярні й 

нерегулярні перевезення вантажів автотранспортними засобами та 

порядок розрахунків і платежів за міжнародні транспортні 

перевезення й послуги, пов’язані з ними, визначають перевізників і 

под. 

Використання цивільного повітряного флоту для здійснення 

міжнародних перевезень вантажів і пасажирів потребує відповідного 

правового регулювання відносин, що складаються при цьому. З метою 

регулювання відносин між своїми членами міжнародна спільнота 

розробила і прийняла ряд важливих документів, які студентам 

потрібно опрацювати. 

Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання 

повітряного простору України полягає у формуванні державної 

політики та стратегії розвитку, визначенні завдань, функцій, умов 

діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору 

України, застосуванні заходів безпеки авіації, прийнятті 

загальнообов'язкових авіаційних правил України, у здійсненні 

державного контролю за їх виконанням та встановленні 

відповідальності за їх порушення. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Міжнародне транспортне право – це система принципів і норм, що 

регулюють правовідносини, які виникають між суб’єктами 

міжнародного права у зв’язку з використанням транспортних засобів у 

процесі міжнародного економічного співробітництва. 

Міжнародне морське право – це система правових норм і принципів, 

що регулюють відносини, які виникають у процесі використання 

Світового океану для торгового і військового мореплавства, рибного та 
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іншого морського промислу, добування біологічних і мінеральних 

ресурсів, проведення наукових досліджень тощо. 

Під торговельним мореплавством розуміється діяльність, пов'язана 

з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу 

та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та 

видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і 

рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших 

господарських, наукових і культурних цілей. 

Залізничний транспорт  – це   виробничо-технологічний   комплекс  

організацій   і  підприємств  залізничного  транспорту  загального  

користування,  призначений  для  забезпечення  потреб  суспільного  

виробництва  і  населення  країни  в перевезеннях у внутрішньому і  

міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг 

усім  

споживачам  без  обмежень  за  ознаками  форми  власності та видів  

діяльності тощо. 

Повітряна лінія – це постійний маршрут регулярних польотів 

літаків між населеними пунктами, забезпечений наземним 

устаткуванням обслуговування польоту. Сукупність усіх повітряних 

ліній і пристроїв, призначених для забезпечення регулярних польотів 

цивільної авіації, утворює мережу повітряних шляхів сполучення. 

 

Лекційне заняття 

План 

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.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 
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9 травня 1980 р.  

2. Зміст єдиних правил Міжнародної конвенції про вантажну 

марку від 5 квітня 1966 р. Конвенція міжнародних для уніфікації 

міжнародних повітряних 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.  

Глосарій: транспорт, міжнародне транспортне право, міжнародні 
перевезення, транспортне сполучення, фрахт, коносамент, пасажир, 
вантаж, багаж, відправник, перевізник, вантажоодержувач, транзит, 
супровідні документи. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати  навчальні завдання: 
3.1. Користуючись матеріалами джерел, основної та додаткової 
літератури, визначити переваги і недоліки міжнародних 
автомобільних перевезень. Відповідь оформити у вигляді 
порівняльної таблиці. 
 

Переваги Недоліки 

– – 

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 
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1. У якому році було підписано засновано Конвенцію про міжнародні 

залізничні перевезення (КОТІФ)? 

а) 1952 р.; 

б) 1980 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р.  

2. Більшість морських ліній експлуатується великими 

судновласницькими компаніями, які утворюють групи, що мають 

назву: 

а) трасти; 

б) трампові об’єднання; 

в) лінійні конференції; 

г) чартери. 

3. Плата за міжнародні залізничні перевезення визначається: 

а) міжнародними тарифами; 

б) національними тарифами; 

в) міжнародними і національними тарифами; 

г) за домовленістю сторін. 

4. Документ, який містить умови перевезення вантажу і є доказом 

наявності відповідного договору і прийняття вантажу до перевезення: 

а) коносамент; 

б) накладна; 

в) доручення; 

г) акт приймання-передачі. 

5. Коли було введено в дію першу залізницю у Європі? 

а) у 1825 р.; 

б) у 1909 р.; 

в) у 1919 р.; 

г) у 1925 р. 

6. Яку міжнародну організацію було засновано у 1944 р. відповідно до 

Чиказької конфенції: 

а) ІАТА; 

б) ІКАО; 

в) ІМО; 

г) ВМО. 

7. Прописання правил для безпечних, регулярних і рентабельних 

повітряних перевезень людей і вантажів, а також сприяння спільній 
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роботі всіх підприємств, що беруть участь у міжнародних повітряних 

перевезеннях є метою: 

а) ІАТА; 

б) ІКАО; 

в) ІМО; 

г) ВМО. 

8. Які з перелічених органів входять в систему спецагенств ООН? 

а) ІАТА; 

б) ІКАО; 

в) ОАД; 

г) ОАЄ. 

9. Правове становище екіпажу повітряного судна: 

а) визначається законодавством держави-експлуатанта (власника) 

повітряного судна; 

б) визначається законодавством держави реєстрації повітряного судна; 

в) взагалі ніяк нормативно не визначено; 

г) є громадянами держави перебування. 

10. Поняття відкритого моря: 

а) це частини моря шириною до 200 морських миль, що потрапляють 

під суверенітет прибережної держави; 

б) це всі частини моря, які не підпадають під юрисдикцію конкретної 

держави; 

в) це частини моря, які мають пряме зіткнення з океанськими 

просторами; 

г) це прибережна смуга шириною 24 морські милі. 

11. Міжнародне транспортне право – це: 

а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які 

виникають між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з 

використанням транспортних засобів у процесі міжнародного 

економічного співробітництва; 

б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі використання Світового океану для торгового і 

військового мореплавства, рибного та іншого морського промислу, 

добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових 

досліджень тощо; 

в) виробничо-технологічний   комплекс організацій   і  підприємств  

залізничного  транспорту  загального користування,  призначений  для  
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забезпечення  потреб  суспільного виробництва  і  населення  країни  в 

перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання 

інших транспортних послуг усім споживачам  без  обмежень  за  

ознаками  форми  власності та видів діяльності тощо; 

г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних 

організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо). 

12. Міжнародне морське право – це: 

а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які 

виникають між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з 

використанням транспортних засобів у процесі міжнародного 

економічного співробітництва; 

б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі використання Світового океану для торгового і 

військового мореплавства, рибного та іншого морського промислу, 

добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових 

досліджень тощо; 

в) виробничо-технологічний   комплекс організацій   і  підприємств  

залізничного  транспорту  загального користування,  призначений  для  

забезпечення  потреб  суспільного виробництва  і  населення  країни  в 

перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання 

інших транспортних послуг усім споживачам  без  обмежень  за  

ознаками  форми  власності та видів діяльності тощо; 

г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних 

організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо) . 

13.Залізничний транспорт– це: 

а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які 

виникають між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з 

використанням транспортних засобів у процесі міжнародного 

економічного співробітництва; 

б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі використання Світового океану для торгового і 

військового мореплавства, рибного та іншого морського промислу, 

добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових 

досліджень тощо; 

в) виробничо-технологічний   комплекс організацій   і  підприємств  

залізничного  транспорту  загального користування,  призначений  для  

забезпечення  потреб  суспільного виробництва  і  населення  країни  в 
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перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання 

інших транспортних послуг усім споживачам  без  обмежень  за  

ознаками  форми  власності та видів діяльності тощо; 

г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних 

організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо) . 

14. Джерела міжнародного транспортного права – це: 

а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які 

виникають між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з 

використанням транспортних засобів у процесі міжнародного 

економічного співробітництва; 

б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі використання Світового океану для торгового і 

військового мореплавства, рибного та іншого морського промислу, 

добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових 

досліджень тощо; 

в) виробничо-технологічний   комплекс організацій   і  підприємств  

залізничного  транспорту  загального користування,  призначений  для  

забезпечення  потреб  суспільного виробництва  і  населення  країни  в 

перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання 

інших транспортних послуг усім споживачам  без  обмежень  за  

ознаками  форми  власності та видів діяльності тощо; 

г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти 

міжнародних організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій 

тощо). 

15. Сторонами міжнародного договору у сфері міжнародних 

економічних транспортних відносин є: 

а) основні і похідні суб’єкти МП / МЕП, а також оператори МЕВ; 

б) учасники МЕВ; 

в) суб’єкти МП / МЕП, що володіють договірною правосуб’єктностю; 

г) міжнародні споживачі. 

16. Торговельне мореплавство – це: 

а) діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення 

вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських 

промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання 

буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, 

також для інших господарських, наукових і культурних цілей; 

б) виробничо-технологічний   комплекс організацій   і  підприємств  
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залізничного  транспорту  загального користування,  призначений  для  

забезпечення  потреб  суспільного виробництва  і  населення  країни  в 

перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання 

інших транспортних послуг усім споживачам  без  обмежень  за  

ознаками  форми  власності та видів діяльності тощо; 

в) Женевські конвенції 1958 р. «Про територіальне море і зону, яка 

прилягає до нього; Про відкрите море; Про континентальний шельф; 

Про рибальство і охорону живих ресурсів»; 

г) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі використання Світового океану для 

торговельного і військового мореплавства, риболовецького і 

морського промислу, добування біологічних і мінеральних ресурсів, 

проведення наукових досліджень тощо. 

17. Форма організації регулярних перевезень пасажирів, вантажу і 

пошти на комерційній основі (за винагороду) між двома або кількома 

аеропортами – це: 

а) геостаціонарна орбіта; 

б) повітряна лінія; 

в) повітряна траса; 

г) повітряний простір. 

18. До джерел міжнародного транспортного права відносяться: 

а) Вашингтонська конвенція про порядок вирішення спорів між 

державою та особою іншої держави (1965 р.); 

б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (1985 р.); 

в) Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р; 

г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада              

1955 р. 

19. До джерел міжнародного транспортного права відносяться: 

а) Митна конвенція про ввезення комерційних автотранспортів на 

обмежений строк від   18 травня 1966 р.; 

б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (1985 р.); 

в) Статут ООН; 

г) Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення 
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небезпечних вантажів (ДОПНВ) від   18 вересня 1975 р. 

20. У якому році було прийнято Повітряний кодекс України? 

а) 1990; 

б) 1993; 

в) 2002; 

г) 2011. 

 

Джерела і література:  4, 5, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 

37, 39, 42, 44, 47, 55, 57, 63, 64, 69, 70, 71-75, 78, 82, 86, 89,  92, 95, 102, 

105,  107, 108, 119. 

*   *   * 

Тема 14. Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного 

співробітництва 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

в сучасних умовах міжнародного поділу праці практично неможливо 

здійснювати розвиток промислового виробництва, окремих великих 

підприємств та об’єднань без використання переваг міжнародного 

співробітництва. А це обумовлює необхідність розвитку міжнародних 

економічних відносини у галузі промисловості, що, у свою чергу, 

потребує і певного правового регулювання цих відносин. Як відомо, 

таке регулювання здійснюється переважно за допомогою міжнародно-

правових актів, міжнародних договорів та інших засобів. 

Значну роль у розвитку міжнародних економічних відносин 

відіграє Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) – 

міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 

1965 р. для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що 

визволилися від колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. 

До складу ЮНІДО входять країни – члени ООН (більше 170 держав), 

її спеціалізовані установи. 

Практично держави всіх континентів, як зазначає професор 

В.Ф.Опришко [74],  тією чи іншою мірою вступають у міжнародні 

економічні відносини, пов’язані із обміном продукцією сільського 

господарства. Сприяння розвитку цих відносин, удосконаленню їх 
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міжнародно-правового регулювання – завдання ряду міжнародних 

економічних організацій. Однією з міжнародних, міжурядових 

спеціалізованих організацій ООН, яка відає питаннями міжнародного 

співробітництва у галузі сільського господарства, є Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Вона створена у 1945 

р. До складу ФАО нині входить понад 170 країн світу й одна 

міжнародна організація – Європейський Союз. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що значний 

розвиток в сучасному світі спостерігається в міжнародному науково-

технічному співробітництві. Основними напрямами такого 

співробітництва є координація науково-технічних досліджень, 

здійснення спільних науково-дослідних робіт, обмін технічною 

документацією, використання промислових зразків, купівля-продаж 

ліцензій, «ноу-хау», обмін технологічними процесами, взаємне 

консультування та проведення експертиз тощо. Це співробітництво 

здійснюється на основі міжнародних програм ООН у галузі науки і 

техніки і промислового співробітництва, а також регіональних 

програм у галузі використання науково-технічних досягнень. Значна 

кількість програм і угод у цій галузі реалізується на основі 

двосторонніх договорів. 

Генеральна Асамблея ООН у грудні 1979 р. заснувала для всіх 

держав відкритий Міжурядовий комітет з науки і техніки з метою 

розвитку. До його функцій, зокрема, входить: надання допомоги 

Генеральній Асамблеї в розробленні директивних принципів для 

погодження політики органів, організацій і підрозділів ООН щодо 

науково-технічної діяльності, виявлення першочергових завдань з 

оперативного планування розвитку науки і техніки на національному, 

субрегіональному, регіональному, міжрегіональному і міжнародному 

рівнях; вжиття заходів щодо виявлення й оцінки нових науково-

технічних досягнень, які можуть у той чи інший спосіб вплинути на 

науково-технічний потенціал країн, що розвиваються; сприяння 

оптимальній мобілізації ресурсів і здійснення керівництва системою 

фінансування науки і техніки ООН. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 
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Міжнародна міжурядова організація (ММО) – об’єднання держав на 

постійній основі, що має самостійні від держав-членів права та обов’язки, 

діє у межах установчого договору (статуту) і метою якого є розвиток 

міждержавного співробітництва відповідно до норм міжнародного права. 

Міжнародна неурядова організація – об’єднання на постійній основі 

суб’єктів національного права декількох країн, що має правореалізуючу 

(функціональну) правосуб’єктність у межах, визначених міжнародним 

правом, не ставить за мету одержання прибутку та діє згідно з нормами 

міжнародного права. 

Статут міжнародної організації – багатосторонній договір, що 

визначає правову природу, характер, зміст діяльності, основні цілі, 

функції і завдання міжнародної організації. 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку – міжнародна 

міжурядова організація, спеціалізована установа ООН. 

Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй 

(ФАО) – міжнародна міжурядова організація, яка займається питаннями 

продовольчих ресурсів і розвитку сільського господарства. 

  

Лекційне заняття 

План 

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.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

1. Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) – 

міжнародна спеціалізована міжурядова організація.  

2.Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва 

у галузі сільського господарства. Продовольча і сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО).  
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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. 

 

Глосарій: міжнародне співробітництво, промисловість, промислова 

кооперація, спільне виробництво, підприємство, матеріально-технічне 

забезпечення, компенсаційна угода, сільське господарство, 

агропромисловий комплекс, науково-технічне співробітництво, 

наукові дослідження, інтелектуальна власність, консультативні 

послуги, науково-дослідні роботи. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. Використовуючи положення Європейської ландшафтної конвенції 

від 7 вересня 2005 р., письмово охарактеризувати завдання світової 

спільноти по охороні та збереженні природного навколишнього 

середовища. 
3.2. Використовуючи положення Міжнародної угоди по цукру від 20 

березня 1997 р., Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності  від 15 квітня 1994 р., Декларації про міжнародне економічне 

співробітництво, зокрема пожвавлення економічного росту та розвитку в 

країнах, що розвиваються від 1 травня 1990 р., скласти порівняльну 

таблицю «Переваги та недоліки міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

міжнародного співробітництва» 

 

Нормативно-

правовий акт 

Переваги  Недоліки 
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Міжнародна угода по 

цукру від від 20 березня 

1997 р. 

  

Угода про торговельні 

аспекти прав 

інтелектуальної власності  

від 15 квітня 1994 р. 

 

  

Декларація про міжнародне 

економічне співробітництво, 

зокрема пожвавлення 

економічного росту та 

розвитку в країнах, що 

розвиваються від 1 травня 

1990 р. 

 

  

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. У 1994 році внаслідок підписання Марракешської угоди було 

створено: 

а) Світову організацію торгівлі; 

б) Організацію об’єднаних націй; 

в) Європейське економічне співтовариство; 

г) Європейський союз. 

2. Координацією промислового розвитку в системі ООН займається: 

а) МАГАТЕ; 

б) ФАО; 
в) ЮНІДО; 

г) ІФАД. 
3. Постійно діюча організація, основною метою діяльності якої є 

регулювання цін на нафту: 

а) Ліга арабських держав; 

б) Організація країн-експортерів нафти ОПЕК; 

в) Латиноамериканська економічна система; 

г) Асоціація держав Південно-Східної Азії. 

4.Сприяння розвитку сільського господарства, рибальства та лісового 

господарства є завданням: 

а) Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН; 

б) Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку: 
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в) Міжнародного центру торгівлі ЮНКТАД/СОТ; 

г) Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 

5. Латинський вислів «Fiat panis» – це девіз: 

а) ЮНКТАД; 

б) ПРООН; 
в) ФАО; 
г) СОТ. 
6. Україна є членом ЮНІДО з: 

а) 1980 р.; 
б) 1990 р.; 
в) 1991р.; 
г) 1992 р. 
7. Яка міжнародна організація є правонаступником міжнародного 

комітету Ліги Націй з питань інтелектуальної співпраці та її 

виконавчого установи — Міжнародного інституту інтелектуальної 

співпраці? 

а) ЮНКТАД; 

б) ПРООН; 

в) ЮНЕСКО; 

г) ЮНІДО. 

8. У якому році Україна стала учасником ЮНЕСКО? 

а) 1954; 

б) 1990; 

в) 1991; 

г) 1992. 

9. До списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 

належить: 

а) Синевир; 

б) Софіївка; 

в) Кам’яна Могила; 

г) Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. 

10. Організація при ООН, яка була створена 22 листопада 1965 року 

шляхом об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і 

Спеціального фонду - це: 

а) ПРООН; 

б) ЮНЕП; 

в) ЮНКТАД; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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г) ЮНІСТРАЛ. 

11. Організація ООН з промислового розвитку : 

а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 

1965 р. для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що 

визволилися від колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. 

До складу ЮНІДО входять країни – члени ООН (більше 170 держав), 

її спеціалізовані установи; 

б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й 

одна міжнародна організація – Європейський Союз; 

в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. 

Основною метою фонду є мобілізація коштів для збільшення 

виробництва і поліпшення харчування груп населення з низькими 

доходами; 

г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у 

липні 1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету 

консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його 

послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші 

міжурядові організації . 

12. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН : 

а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 

1965 р. для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що 

визволилися від колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. 

До складу ЮНІДО входять країни – члени ООН (більше 170 держав), 

її спеціалізовані установи; 

б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й 

одна міжнародна організація – Європейський Союз; 

в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. 

Основною метою фонду є мобілізація коштів для збільшення 

виробництва і поліпшення харчування груп населення з низькими 

доходами; 

г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у 

липні 1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету 

консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його 

послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші 

міжурядові організації. 

http://www.unido.org/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
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13. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку : 

а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 

1965 р. для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що 

визволилися від колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. 

До складу ЮНІДО входять країни – члени ООН (більше 170 держав), 

її спеціалізовані установи; 

б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й 

одна міжнародна організація – Європейський Союз; 

в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. 

Основною метою фонду є мобілізація коштів для збільшення 

виробництва і поліпшення харчування груп населення з низькими 

доходами; 

г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у 

липні 1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету 

консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його 

послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші 

міжурядові організації. 

14. Консультативний комітет з науки і техніки з метою розвитку - це: 

а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 

1965 р. для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що 

визволилися від колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. 

До складу ЮНІДО входять країни – члени ООН (більше 170 держав), 

її спеціалізовані установи; 

б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й 

одна міжнародна організація – Європейський Союз; 

в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. 

Основною метою фонду є мобілізація коштів для збільшення 

виробництва і поліпшення харчування груп населення з низькими 

доходами; 

г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у 

липні 1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету 

консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його 

послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші 

міжурядові організації. 

15. «Допомагаємо побудувати світ без голоду» – це девіз: 

http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
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а) ФАО; 

б) ІФАД; 

в) ЮНІДО; 

г) ЮНЕСКО. 

16. У якому році було укладено Угоду про співробітництво в сфері 

промислового розвитку між Урядом України та ЮНІДО? 

а) 1954; 

б) 1990; 

в) 1991; 

г) 1995. 

17. За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має 

застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів, застосовується 

право країни, де заснована або має основне місце діяльності сторона, яка є: 

а) продавцем – у договорі купівлі-продажу; 

б) менеджером – у договорі транспортно-експедиторського 

обслуговування; 

в) експедитором – у договорі транспортно-експедиторського 

обслуговування; 

г) агентом – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування.  

18. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

міжнародного співробітництва відносяться: 

а) Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2001 р.; 

б) Регіональна програма співробітництва з метою промислового 

розвитку країн Латинської Америки і Карибського басейну; 

в) Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р; 

г) Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці 

від 18 червня 1998 р. 

19. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

міжнародного співробітництва відносяться: 

а) Угода про співробітництво в сфері промислового розвитку між 

Урядом України та ЮНІДО; 

б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (1985 р.); 

в) Маастрихтський договір; 
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г) Статут ФАО. 

20. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання 

промислового, сільськогосподарського і науково-технічного 

міжнародного співробітництва відносяться: 

а) Угода про співробітництво в сфері промислового розвитку між 

Урядом України та ЮНІДО; 

б) Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці  

від 18 червня 1998 р.; 

в) Маастрихтський договір; 

г) Договір про заснування Eнергетичного Cпівтовариства від 25 

жовтня 2003 р. 

 

Джерела і література:  5, 12, 26, 27, 30, 31, 32, 34,  35, 37, 39, 47, 

70, 71-76, 78, 83, 91, 92, 94, 95, 102, 107, 110, 115, 119,121, 122. 

 

*   *   * 

 

Тема 15. Основи права міжнародної економічної конкуренції 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

міжнародна економічна конкуренція – досить складний і 

багатогранний процес. У порівнянні з торгівлею товарами, 

конкурентна політика не є предметом міжнародних угод, хоча в 

деяких статтях угод СОТ упроваджуються елементи сучасного 

конкурентного права. Двосторонні угоди, які передбачають 

співробітництво в розслідуваннях антиконкурентних прецедентів і 

проведення відповідних заходів, укладені між деякими розвиненими 

країнами. У регіональних угодах робляться перші обережні кроки до 

співробітництва у цій сфері, тобто частковий прогрес на сьогодні вже 

є. Крім того, як вважає відома дослідниця Т.М. Циганкова [119], і на 

глобальному рівні спостерігається інституціональне оформлення 

різних аспектів конкурентної політики. 

Правове регулювання конкуренції здійснюється, крім іншого, на 

основі прийнятого в рамках Конфере нції ООН з торгі влі та ро звитку 

(ЮНКТАД) Комплексу погоджених на багатосторонній основі 

принципів та правил для контролю за обмежувальною діловою 

практикою (1980 р.). Відповідно комплексу, під обмежувальною 
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діловою практикою розуміють дії фірм, які шляхом зловживань своїм 

домінуючим положенням чи силовим домінуванням на ринку 

обмежують входження на ринок чи у будь-який інший спосіб 

стримують конкуренцію, наносячи або ризикуючи нанести шкоду 

міжнародній торгівлі, особливо торгівлі та економічному становищу 

країн, що розвиваються, а також дії фірм, які шляхом виконання 

офіційних й неофіційних письмових й усних домовленостей і угод між 

фірмами призводять до подібних наслідків. «Домінуюче положення» 

означає таке положення фірми на ринку, при якому фірма самостійно 

або разом з іншими фірмами домінує на ринку конкретного товару 

(послуги) чи групи товарів (послуг).  

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що Взаємодія з 

міжнародними організаціями, які займаються питаннями розвитку і 

захисту конкуренції, посідає значне місце у міжнародній діяльності 

Антимонопольного комітету України. 

 Вона має на меті отримання консалтингової допомоги, 

ознайомлення з новими тенденціями та методиками впровадження 

конкурентного законодавства, поширення інформації про здобутки 

української конкурентної політики, проведення дво- та 

багатосторонніх консультацій щодо розслідування справ, а також 

підвищення професійного рівня українського персоналу, зокрема, 

через участь у спеціалізованих конференціях і семінарах. 

 Починаючи з 1994 року, Антимонопольний комітет України 

підтримує зв’язки з Організацією Економічного Співробітництва та 

Розвитку (ОЕСР), яка поряд з іншим, опікується проблемами розвитку 

конкуренції, розширення співпраці між національними відомствами, 

які слідкують за дотриманням законів про конкуренцію, а також 

підтримує політику, спрямовану на захист прав споживачів і 

поширення інформації щодо товарів та послуг. 

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

 Двостороннє співробітництвоУкраїни у галузі конкурентної 

політики, за даними Антимонопольного комітету України, має всі 

підстави для подальшого поглиблення і розвитку, оскільки воно, як 

правило, базується на засадах обопільної довіри, близькості інтересів і 
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традицій, більш детальних правових нормах. Крім того, у світі ще не 

досягнуто і у найближчому майбутньому не передбачається 

досягнення консенсусу щодо відповідних юридичних та економічних 

принципів, необхідних для розробки глобальної угоди. На противагу 

цьому переваги і досягнення у сфері розвитку двостороннього 

співробітництва є реальними і очевидними. 

 

Лекційне заняття 

План 

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.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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.) 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. 
 

Глосарій: міжнародна економічна конкуренція, міжнародний 
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монополізм, антиконкурентні дії, креативна конкуренція, функції 

економічної конкуренції, антимонопольні заходи, горизонтальне 

обмеження міжнародної економічної конкуренції, вертикальне 

обмеження міжнародної економічної конкуренції, диверсифікація. 

 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння 

знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати навчальні завдання: 

3.1. Використовуючи положення статті 40 Угоди про торгівельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 р.,   

статті VIII Генеральної угоди про торгівлю послугами (GATS) від 15 

квітня 1994 р., статті 9 Угоди про пов’язані з торгівлею інвестиційні 

заходи (TRIMS) від 15 квітня 1994 р., скласти порівняльну таблицю 

«Міжнародна економічна конкуренція у міжнародній правовій базі:  

 

Угода про торгівельні 

аспекти прав 

інтелектуальної 

власності (TRIPS) від 

15 квітня 1994 р. 

Генеральна угода про 

торгівлю послугами 

(GATS) від 15 квітня 

1994 р. 

Угода про пов’язані з 

торгівлею 

інвестиційні заходи 

(TRIMS) від 15 квітня 

1994 р. 

 

 

  

   

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) 

становище на ринку товару, якщо: 

а) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; 
б) обмежував виробництво, ринки товарів, техніко-технологічний 

розвиток інвестицій або встановлював контроль над ними; 

в) спотворював результати торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; 

г) застосовував різні умови до рівнозначних угод з іншими суб'єктами 
господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в 



 

  

 

142 

 

 

 

конкуренції. 

2. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-

конкурентного законодавства, захист інтересів підприємців та 

споживачів від його порушень здійснюється: 

а) поліцією; 
б) Антимонопольним  комітетом України;  
в) податковими органами;  

г) митними органами. 

3.  Монополізація – це: 

а) будь-які дії у конкуренції, що суперечать  торговим  та  іншим  

чесним  звичаям  у  господарській  

діяльності; 

б) змагання   між суб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   
завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання 

мають можливість вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  

а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту 

товарів на ринку; 

в) вирішальний вплив однієї чи  декількох  пов'язаних юридичних 
та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта 

господарювання чи його частини,  який  здійснюється  безпосередньо 

або   через  інших  осіб; 

г) досягнення    суб'єктом    господарювання монопольного 
(домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання або 

посилення цього становища. 

4. Постійно діюча організація, основною метою діяльності якої є 

регулювання цін на нафту: 

а) Ліга арабських держав; 

б) Організація країн-експортерів нафти ОПЕК; 

в) Латиноамериканська економічна система; 

г) Асоціація держав Південно-Східної Азії. 

5. Неправомірним    використанням    комерційної    таємниці   є: 

а) спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або 
стали відомі у  зв'язку  з  виконанням  відповідних  обов'язків  

відомості,  що відповідно   до   законодавства   України   становлять  

комерційну таємницю,  до розкриття цих відомостей,  якщо це завдало 

чи  могло завдати шкоди суб'єкту господарювання; 
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б) впровадження у виробництво або врахування під  час  планування  

чи здійснення  господарської  діяльності без дозволу уповноваженої 

на те  особи  відомостей,  що  становлять відповідно до законодавства 

України комерційну таємницю; 

в) ознайомлення іншої особи без  дозволу  особи,  уповноваженої  на  
те,  з  відомостями,   що відповідно   до   законодавства   України   

становлять  комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були 

довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних 

обов'язків,  якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту 

господарювання; 

г) добування  протиправним  способом  відомостей,  що  відповідно  
до законодавства  України  становлять  комерційну  таємницю,  якщо 

це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання. 

6. Природною монополією вважається: 

а) нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у 
нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета 

договору, включаючи нав'язування товару, не потрібного контрагенту; 

б) стан товарного ринку, за якого задоволення попиту на цьому ринку 
є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок 

технологічних особливостей виробництва, а товари (послуги), що 

виробляються суб’єктами господарювання, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими; 

в) обмеження або припинення виробництва, а також вилучення 
товарів з обороту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку 

чи встановлення монопольних цін; 

г) встановлення монопольно низьких цін (тарифів) на свої товари, що 
призводить до обмеження конкуренції. 

7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» було 

прийнято у: 

а) 2005 р.; 

б) 2003 р.; 

в) 1996 р.; 

г) 2001 р. 

8. Закон України «Про захист економічної конкуренції » було 

прийнято у: 

а) 2005 р.; 

б) 2003 р.; 
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в) 1996 р.; 

г) 2001 р. 

9. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про 

співробітництво у галузі конкуренції: 

а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2000р.; 

б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2003р.; 

в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Казахстан про співробітництво в галузі конкуренції від 15.07.2005р.; 

г) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі конкуренції від 15.09.2007 р. 

10. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про 

співробітництво у галузі конкуренції: 

а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про 

співробітництво в галузі конкуренції від                      25.08. 2010 р.; 

б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07. 2003р.; 

в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про 

співробітництво в галузі конкурентної політики від 17.07. .; 

г) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі конкуренції від 15.09.2007 р. 

11. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про 

співробітництво у галузі конкуренції: 

а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про 

співробітництво в галузі конкуренції від 25.08.2010р.; 

б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2003р.; 

в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про 

співробітництво в галузі конкурентної політики від 11.03.2012р.; 

г) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Азербайджанської Республіки в галузі конкурентної політики від 

28.08.2002 р. 

12. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про 

співробітництво у галузі конкуренції: 
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а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про 

співробітництво в галузі конкуренції від 25.08.2010р.; 

б) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Азербайджанської Республіки в галузі конкурентної політики від 

21.12.2012 р.; 

в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про 

співробітництво в галузі конкурентної політики від 11.03.2012р.; 

г) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Азербайджанської Республіки в галузі конкурентної політики від 

28.08.2002 р. 

13. Економічна конкуренція  (конкуренція) – це: 

а) змагання   міжсуб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   

завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  

господарювання,  

внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість  

вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт  

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку; 

б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; 

в) досягнення    суб'єктом    господарювання монопольного 

(домінуючого)  

становища на ринку товару,  підтримання або посилення цього 

становища; 

г) сфера  обороту  товару (взаємозамінних товарів),  на який протягом 

певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

14. Недобросовісна конкуренція – це: 

а) змагання   міжсуб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   

завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  

господарювання,  

внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість  

вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт  

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку; 

б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; 
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в) досягнення    суб'єктом    господарювання монопольного 

(домінуючого)  

становища на ринку товару,  підтримання або посилення цього 

становища; 

г) сфера  обороту  товару (взаємозамінних товарів),  на який протягом 

певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

15. Монополізм – це: 

а) змагання   міжсуб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   

завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  

господарювання,  

внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість  

вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт  

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку; 

б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; 

в) досягнення    суб'єктом    господарювання монопольного 

(домінуючого)  

становища на ринку товару,  підтримання або посилення цього 

становища; 

г) сфера  обороту  товару (взаємозамінних товарів),  на який протягом 

певнго часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

16. Товарний ринок – це: 

а) змагання   міжсуб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   

завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб'єктами  

господарювання,  

внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість  

вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт  

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку; 

б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності; 

в) досягнення    суб'єктом    господарювання монопольного 

(домінуючого)  

становища на ринку товару,  підтримання або посилення цього 

становища; 

г) сфера  обороту  товару (взаємозамінних товарів),  на який протягом 
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певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

17. Джерелами міжнародного економічного права у сфері міжнародної 

економічної конкуренції є: 

а) міжнародні економічні договори; 

б) підприємницьке право окремих держав; 

в) двосторонні міжнародні договори про купівлю-продаж певної 

кількості військової продукції; 

г) судовий прецедент в галузі міжнародних економічних відносин. 

18. До джерел права міжнародної економічної конкуренції 

відносяться: 

а) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної 

конкуренції між Антимонопольним комітетом України та 

Антимонопольним відомством Австрійської Республіки від           

22.10.2009 р.; 

б) Угода про співробітництво між Міністерством підприємництва та 

інвестицій Республіки Бєларусь та Антимонопольним комітетом 

України 18.02.1995 р.; 

в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної 

конкуренції між Антимонопольним комітетом України та Комісією з 

питань захисту конкуренції Республіки Болгарія від 12.12.2005 р.; 

г) Угода про співробітництво між Міністерством торгівлі 

Республіки Чилі та Антимонопольним комітетом України                 

18.09.1998 р. 

19. До джерел права міжнародної економічної конкуренції 

відносяться: 

а) Угода між Антимонопольним комітетом України та Радою з питань 

конкуренції Латвійської Республіки про співробітництво у галузі 

конкурентної політики від 29.04.2005 р.; 

б) Угода про співробітництво між Державним відомством з питань 

конкуренції та захисту прав споживача Литовської Республіки та 

Антимонопольним комітетом України  18.02.1995 р.; 

в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної 

конкуренції між Антимонопольним комітетом України та Комісією з 

питань захисту конкуренції Республіки Болгарія від 12.01.2015 р.; 

г) Угода про співробітництво між Міністерством торгівлі 

Республіки Чилі та Антимонопольним комітетом України                 

18.09.1998 р. 
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20. До джерел права міжнародної економічної конкуренції 

відносяться: 

а) Угода між Антимонопольним комітетом України та Радою з питань 

конкуренції Республіки Венесуела про співробітництво у галузі 

конкурентної політики від 15.04.2015 р.; 

б) Угода про співробітництво між Державним відомством з питань 

конкуренції Республіки Перу та Антимонопольним комітетом 

України  18.02.2014 р.; 

в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної 

конкуренції між Антимонопольним комітетом України та 

Антимонопольним відомством Словацької Республіки від                

30.03.2007 р.; 

г) Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом 

України і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки 

19.12.1991 р. 

 

Джерела і література:  1, 4, 5,  30, 31, 47, 71-76, 78, 82, 86, 89,  

92, 95, 102, 105,  107, 108, 119. 

 

*   *   * 

 

Тема 16. Міжнародне трудове право 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

прагнення до поліпшення умов праці, побуту, життєвого рівня, 

загального добробуту як самих працівників, так і членів їхніх сімей, 

міжнародна інтеграція та деякі інші чинники сприяли появі 

міжнародних інституцій, що основними завданнями ставили 

вироблення єдиних міжнародних стандартів у сфері найманої праці та 

трудових відносин. 

Забезпечуючи регулювання міждержавних відносин, спрямованих 

на захист основних трудових прав людини, міжнародне трудове право, 

водночас, є частиною міжнародного захисту прав людини, і більше 

того, саме міжнародне трудове право поклало початок становленню 

інституту захисту прав людини у сучасному міжнародному праві. 

На відміну від внутрішньодержавного регулювання трудових 

відносин, норми якого безпосередньо визначають умови праці, норми 
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міжнародного трудового права такої юридичної основи не мають, а 

застосовуються через вольову поведінку держав, що імплементували 

до свого національного законодавства ці норми. Для того, щоб норми 

міжнародної угоди мали змогу впливати на умови праці, необхідно, 

щоб конкретна держава вжила відповідних заходів законодавчого 

характеру, засвідчивши свою згоду на чинність тієї чи іншої угоди на 

її території. 

Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, що норми 

міжнародного трудового права за своїм змістом є загальними, 

оскільки встановлюють стандарти, загальні правила, основні 

принципи щодо трудових прав працівників та необхідну поведінку 

суб’єктів міжнародного права в нормотворчій та право-реалізаційній 

діяльності. У своїй сукупності вони утворили єдину систему права, 

об’єднану спільним предметом правового регулювання, тобто 

відносинами, що виникають між суб’єктами міжнародного права щодо 

вироблення єдиних стандартів у сфері праці та трудових відносин. 

Формування такої системи стандартів здійснюються шляхом 

укладення багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та 

угод, а також правових норм міжнародних організацій. 

Свобода руху робочої сили, як зазначає професор І.І. Дахно,  

належить до визначальних принципів спільного ринку. 

Найголовнішими її складовими є: 1) право вільно пересуватися 

територією держав-членів інтеграційного об’єднання; 2) право 

працівника приймати роботу, що йому пропонують; 3) право 

перебувати в одній з країн-членів та займатися в ній трудовою 

діяльністю відповідно до законодавства, що регулює 

працевлаштування громадян даної країни; 4) право залишитися на 

території однієї з країн-членів після закінчення в ній трудової 

діяльності; 5) право на складання докупи всіх періодів роботи, що 

враховуються законодавством різних країн з метою соціального забез- 

печення; 6) право на одержання соціальної допомоги на території 

країн-учасниць [71].  

Опрацьовуючи дану тему, студентам необхідно засвоїти опорні 

категорії, що мають важливе логічне і методологічне значення для 

правильного сприйняття і розуміння навчального матеріалу. Такими 

основними поняттями, зокрема, є: 

Під поняттям «міжнародне трудове право» треба розуміти галузь 
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міжнародного права, що являє собою особливу систему юридичних 

норм, які регулюють відносини між його суб’єктами з метою захисту 

трудових прав працівників і їхніх професійних організацій, і 

поліпшення умов праці й побуту працівників за допомогою добро 

вільного встановлення певних юридичних і фактичних гарантій цих 

прав на основі рівноправ’я. 

Договірними джерелами міжнародного трудового права є 

багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори 

(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань 

найманої праці. Багатосторонні акти можуть бути як універсальними, 

так і регіональними.  

Дисциплінарна відповідальність – це один з видів юридичної 

відповідальності. Вона полягає в обов'язку працівника відповідати 

перед власником або уповноваженого ним органом за скоєний ним 

дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, 

передбачені нормами трудового права (догана або звільнення). 

Договірне регулювання оплати праці – це система соціально-

партнерських угод, які укладаються на державному (Генеральна 

угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна 

угода) і виробничому (колективний договір) рівнях. 

Мінімальна заробітна плата – встановлений державою розмір 

заробітної плати, нижче від якого не може проводитись оплата за 

фактично виконану найманим працівником повну місячну (денну або 

годинну) норму робочого часу. До мінімальної заробітної плати  не 

включаються доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати.  

Пенсійний вік – встановлений законодавством вік, що є одним з 

умов призначення пенсії за віком. 

Пенсія – регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка 

призначається згідно встановлених державою правил як захід 

матеріального забезпечення за віком, інвалідністю, в разі втрати 

годувальника та ін. 

 

Лекційне заняття 

План 

1. Міжнародне трудове право як складова міжнародного 

економічного права. Предмет міжнародного трудового права. 
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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.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 
 

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.). 
 

Глосарій: міжнародні трудові правовідносини, робоча сила, 

трудова функція, право на працю, соціальне страхування, соціальне 

забезпечення, суб’єкти міжнародного трудового права, Міжнародна 

організація праці, колективні трудові відносини, міжнародні 

стандарти праці. 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати завдання: 
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3.1. Визначте взаємозв’язок та співвідношення модельних норм 

міжнародного трудового права та положень чинного трудового 

законодавства України. Відповідь оформіть у вигляді порівняльної 

таблиці. 

 
Критерії Модельні норми 

міжнародного 

трудового права 

Трудове законодавство 

України 

 

– рівень нормативного 

закріплення 

 

  

–  суб’єкт  виконання   

–  стандарти праці   

– забезпеченість 

роботодавця 

  

–  забезпеченість 

працівника 

  

 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. У якому році Україна стала учасником ВООЗ? 

а) 2005 р.; 

б) 2003 р.; 

в) 1997 р.; 

г) 1948 р.  

2. До основних завдань Міжнародної організації праці (МОП) не 

відноситься: 

а) захист інтересів і прав трудящих; 

б) контроль за якістю продукції; 

в) підвищення життєвого рівня населення; 

г) сприяння зайнятості мігрантів. 

3.  МОП створено у: 

а) 1907 р; 

б) 1919 р.; 

в) 1939 р.; 

г) 1945 р. 

4. Міжнародні стандарти праці – це: 

а) норми міжнародного трудового права; 
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б) принципи міжнародного трудового права; 

в) засади діяльності МОП; 

г) правильно все зазначене вище. 

5. Скільки країн-учасниць включає МОП? 

а) 116; 

б) 174; 

в) 187; 

г) 193. 

6. До суб’єктів міжнародного права у сфері трудових відносин 

належать: 

а) суспільно-політичні рухи; 

б) міжнародні міжурядові організації; 

в) церква; 

г) юридичні особи. 

7. Декларацію МОП основоположних принципів та прав у світі праці 

було прийнято у: 

а) 2005 р.; 

б) 2003 р.; 

в) 1998 р.; 

г) 1981 р. 

8. Кодекс законів про працю України було прийнято у: 

а) 2005 р.; 

б) 2003 р.; 

в) 1997 р.; 

г) 1971 р. 

9. Світовий ринок трудових ресурсів – це: 

а) вирівнювання демографічної ситуації у світі; 

б) система відносин обмінного характеру, що існує між суб’єктами 

МЕВ і базується на міжнародному поділі праці; 

в)  система відносин, що виникають з приводу постійного 

балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, 

яка склалася у зв’язку з нерівномірністю кількісного та якісного 

розміщення робочої сили у світі;  

г) плановий розподіл трудових ресурсів. 

10. Міжнародне трудове право – це: 

а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну 

систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою 
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особливим характером регульованих відносин; 

б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту 

трудових прав працівників і їхніх професійних організацій; 

в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори 

(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань 

найманої праці; 

г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. 

11. Предмет правового регулювання в міжнародному трудовому праві 

– це: 

а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну 

систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою 

особливим характером регульованих відносин; 

б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту 

трудових прав працівників і їхніх професійних організацій; 

в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори 

(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань 

найманої праці; 

г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. 

12. Договірні джерела міжнародного трудового права – це: 

а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну 

систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою 

особливим характером регульованих відносин; 

б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту 

трудових прав працівників і їхніх професійних організацій; 

в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори 

(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань 

найманої праці; 

г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. 

13. Право громадян України на працю – це: 

а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну 

систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою 
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особливим характером регульованих відносин; 

б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту 

трудових прав працівників і їхніх професійних організацій; 

в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори 

(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань 

найманої праці; 

г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. 

14. Міжнародний кодекс праці – це: 

а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та 

194 рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації; 

б) Рамкова програма допомоги ООН для України  на 2012-2016 р. р.; 

в) система відносин, що виникають з приводу постійного 

балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, 

яка склалася у зв’язку з нерівномірністю кількісного та якісного 

розміщення робочої сили у світі; 

г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики, 

спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, 

кольору шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи 

соціального походження. 

15. УНДАФ – це: 

а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та 

194 рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації; 

б) Рамкова програма допомоги ООН для України  на 2018-2022 р. р.; 

в) система відносин, що виникають з приводу постійного 

балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, 

яка склалася у зв’язку з нерівномірністю кількісного та якісного 

розміщення робочої сили у світі; 

г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики, 

спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, 

кольору шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи 

соціального походження. 

16. Конвенція № 111  1958 р. про дискримінацію у сфері праці та 

занять – це: 

а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та 

194 рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації; 



 

  

 

156 

 

 

 

б) Рамкова програма допомоги ООН для України  на 2012-2016 рр.; 

в) система відносин, що виникають з приводу постійного 

балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, 

яка склалася у зв’язку з нерівномірністю кількісного та якісного 

розміщення робочої сили у світі; 

г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики, 

спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, 

кольору шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи 

соціального походження. 

17. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП: 

а) Конвенція № 100  1951 р. про рівне винагородження чоловіків і 

жінок за працю рівної цінності; 

б) Конвенція № 111  1958 р. про дискримінацію у сфері праці та 

занять; 

в) Конвенція № 122 1964 р. про політику у сфері зайнятості; 

г) Конвенція № 100  1951 р. про рівне,в окремих випадках, 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності. 

18. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП: 

а) Конвенція-наказ № 111  1958 р. про обов’язкову дискримінацію у 

сфері праці та занять; 

б) Конвенція № 131  1970 р. про встановлення мінімальної заробітної 

плати; 

в) Конвенція № 122 1964 р. про політику у сфері зайнятості; 

г) Конвенція № 100  1951 р. про рівне, в окремих випадках, 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності. 

19. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП: 

а) Конвенція-наказ № 135 1971 р. про захист, в окремих випадках,  

прав представників трудящих на підприємстві та наданих їм 

можливостей; 

б) Конвенція № 131  1970 р. про встановлення мінімальної заробітної 

плати; 

в) Конвенція № 135 1971 р. про захист прав представників трудящих 

на підприємстві та наданих їм можливостей; 

г) Конвенція-директива № 100 1951 р. про рівне, в окремих випадках, 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності. 

20. Декларацію тисячоліття ООН було прийнято у: 

а) 2005 р.; 
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б) 2003 р.; 

в) 1997 р.; 

г) 2000 р. 

 

Джерела і література:  1, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 42, 71-76, 78, 89,  

92, 95, 102, 105,  107, 108, 115, 116, 124. 

 

*   *   * 

Тема 17. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Працюючи над вказаною темою, студентам слід взяти до уваги, що 

в Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі, який 

був підписаний 1 серпня 1975 р. у м. Гельсінкі, чільне місце відводилося 

питанням розгляду міжнародних спорів і, зокрема, шляхом використання 

арбітражу. На Нараді було рекомендовано організаціям, підприємствам і 

фірмам країн-учасниць передбачати арбітражні застереження в контрактах 

або спеціальних угодах, а також проведення арбітражу на основі 

взаємоузгодженого регламенту.  

В Україні вже створено певні правові основи розгляду і розв’язання 

таких спорів, які закріплені насамперед у Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. А саме, спори, 

які виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, 

іноземними суб’єктами господарської діяльності можуть розглядатися 

судовими або арбітражними органами України, іншими органами 

вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить 

чинним законам України або передбачено міжнародними угодами.  

Будь-які спори щодо застосування положень законодавства можуть 

бути предметом розгляду в органах суду України, якщо одна із сторін у 

справі є фізичною особою або державою. У випадку, коли сторонами у 

справі виступають юридичні особи, такі спори розглядаються в 

арбітражних судах. 

Міжнародні спори, які можуть виникнути в результаті дій України, 

вирішуються у погодженому сторонами порядку згідно з нормами 

міжнародного права. Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги, 

що Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-

промисловій палаті України є самостійною постійно діючою 
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арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою 

діяльність згідно із Законом України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». Торгово-промислова палата України затверджує Регламент 

Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислювання 

арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інші витрати суду, 

сприяє його діяльності. 

Зовнішньоекономічні відносини, спори з яких можуть бути передані на 

вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду, стосуються, 

зокрема, відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт, 

надання послуг, обміну товарами та/чи послугами, перевезення вантажів і 

пасажирів, торговельного представництва і посередництва, оренди 

(лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими результатами 

творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, 

ліцензійних операцій, інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, 

страхування, спільного підприємництва та інших форм промислової і 

підприємницької кооперації. Морська арбітражна комісія при Торгово-

промисловій палаті України також є самостійною постійно діючою 

арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою 

діяльність згідно із Законом України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». Торгово-промислова палата України затверджує Регламент 

Морської арбітражної комісії, порядок обчислювання арбітражного 

збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат комісії, сприяє її 

діяльності. 

 

Лекційне заняття 

План 

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. 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 
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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. 

Глосарій: зовнішньоекономічна діяльність, господарюючий суб’єкт, 
зовнішньоекономічні зв’язки, експорт, імпорт, режим найбільшого 
сприяння, національний режим, спеціальний режим, державне 
регулювання, міжнародний комерційний арбітраж. 

Питання та завдання для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань: 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.  

3. Виконати завдання: 

3.1. Використовуючи матеріали джерел, основної та додаткової 

літератури, дати загальну характеристику таких установ, як 

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати у м. 

Парижі, Лондонський міжнародний третейський суд, Арбітражний 

інститут Торгової палати м. Стокгольма (Швеція), Американська 

арбітражна асоціація. 

3.2. Користуючись положеннями Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р., скласти порівняльну 

таблицю «Компетенція Міжнародного комерційного суду та 

Морської арбітражної комісії». 

 

Компетенція 

Міжнародного 

комерційного суду 

Компетенція Морської 

арбітражної комісії 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового контролю: 

1. Спосіб мирного врегулювання міжнародних спорів, відповідно до 

якого обирають третю особу (державу, представника міжнародної 

організації), яка бере участь у переговорах як самостійний учасник – 

це: 

а) консультації; 

б) посередництво; 

в) переговори; 

г) арбітраж. 

2. Генеральна Рада СОТ має призначити склад комісії для розгляду 

клопотання уряду про розгляд спору протягом: 

а) 20 днів після отримання клопотання; 

б) 40 днів після отримання клопотання; 

в) 60 днів після отримання клопотання; 

г) 80 днів після отримання клопотання. 

3. Арбітри мають бути призначені протягом трьох місяців з дня 

одержання прохання від будь-якого з урядів про проведення 

арбітражу, а голова протягом: 

а) чотирьох місяців; 

б) п’яти місяців; 

в) шести місяців; 

г) одного року. 

4. Специфічні політико-правові відносини, що виникають між двома 

або більшою кількістю суб'єктів міжнародного права і відображають 

протиріччя, які існують у межах цих відносин – це: 

а) добрі послуги; 

б) міжнародна ситуація; 

в) міжнародний конфлікт; 

г) міжнародний спір. 

5. Яка країна вперше в 1974 р. застосувала човникову дипломатію? 

а) Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії; 

б) Російська федерація; 

в) ФРН; 

г) США. 

6. Виконання судового рішення, винесеного судовим органом іншої 

держави – це: 
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а) екзекватура; 

б) контрсигнатура; 

в) новація; 

г) арбітраж. 

7. Спосіб вирішення питань, що виникають у відносинах між 

суб'єктами міжнародного права під час безпосереднього контакту 

уповноважених осіб відповідних зацікавлених суб'єктів міжнародного 

права – це: 

а) консультації; 

б) посередництво; 

в) переговори; 

г) арбітраж. 

8. Добровільна згода супротивних сторін передати свій спір на 

третейський розгляд третьої сторони, рішення якої є обов'язковим для 

супротивних сторін – це: 

а) добрі послуги; 

б) міжнародна ситуація; 

в) міжнародний конфлікт; 

г) міжнародна слідча процедура. 

9. Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які 

виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими 

конкретними правовідносинами, незалежно від того, мають вони 

договірний характер чи ні – це: 

а) демпінгова угода; 

б) арбітражна угода; 

в) ухвала арбітражного суду; 

г) ухвала третейського суду. 

10. Арбітраж – це: 

а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи 

утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи 

здійснюється постійно діючою арбітражною установою; 

б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які 

виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими 

конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони 

договірний характер; 

в) «дружній  посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при 

якому суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується 
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міркуваннями справедливості і здорового глузду; 

г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд). 

11. Арбітражна угода – це: 

а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи 

утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється 

постійно діючою арбітражною установою; 

б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які 

виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими 

конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони 

договірний характер; 

в) «дружній  посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при 

якому суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується 

міркуваннями справедливості і здорового глузду; 

г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд). 

12. Укладання спірними сторонами особливої міжнародної угоди, в 

якій регламентуються порядок визначення складу арбітрів, предмет 

спору, компетенцію арбітражу, процедуру розгляду справи, характер і 

джерела норм, на підставі яких має бути ухвалене рішення, порядок 

винесення рішення, юридичну обов´язковість рішення – це: 

а) добрі послуги; 

б) переговори; 

в) посередництво; 

г) компроміс. 

13. Міжнародний комерційний арбітражний суд – це: 

а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи 

утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється 

постійно діючою арбітражною установою; 

б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які 

виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими 

конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони 

договірний характер; 

в) «дружній  посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при 

якому суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується 

міркуваннями справедливості і здорового глузду; 

г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд). 

14.  Третейське самоврядування – це: 

а) самостійне колективне вирішення третейськими суддями питань 
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внутрішньої діяльності постійно діючих третейських судів; 

б) представництво та захист соціальних і професійних прав та 

інтересів третейських суддів і третейських судів; 

в) фізична  особа,  призначена  чи  обрана сторонами у погодженому 

сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього 

Закону для  вирішення  спорів  у  третейському суді; 

г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд). 

15.  Мета третейського самоврядування – це: 

а) самостійне колективне вирішення третейськими суддями питань 

внутрішньої діяльності постійно діючих третейських судів; 

б) представництво та захист соціальних і професійних прав та 

інтересів третейських суддів і третейських судів; 

в) фізична  особа,  призначена  чи  обрана сторонами у погодженому 

сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього 

Закону для  вирішення  спорів  у  третейському суді; 

г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд). 

16.  Третейський суддя − це: 

а) особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної 
інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, 

участі в капіталі банку, родинним зв'язкам і має можливість 

використовувати своє становище у власних інтересах; 

б) юридична чи фізична особа, яка користується послугами зберігача 
на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах; 

в) фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому 

законодавством порядку, та діє на підставі ухвали третейського суду; 

г) фізична  особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому 
сторонами порядку або призначена чи обрана для  вирішення спорів у 

третейському суді. 

17. Третейський суд – це: 

а) недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або 
відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних 

осіб у порядку, встановленому законом, для вирішення спорів, що 

виникають із цивільних та господарських правовідносин; 

б) місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем 
розгляду справи; 

в) державний орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і 
рішення цивільних, кримінальних, адміністративних і інших категорій 
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справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному 

порядку; 

г) надзвичайні суди, що створюються у разі екстраординарних 
ситуацій – війни, революції, державного перевороту, надзвичайного 

стану тощо. 

18. Докази – це: 

а) документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають 
значення для правильного вирішення спору; 

б) будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у 

визначеному законом  порядку встановлює наявність чи відсутність 

обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також 

інші обставини, які мають значення для правильного вирішення 

господарського спору; 

в) предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які 
мають значення для правильного вирішення спору; 

г) поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь 
в судовому процесі. 

19. До джерел правового регулювання спорів, які виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності відносяться: 

а) Конвенція-директива про порядок вирішення інвестиційних спорів 

між юридичними особами від 18 травня 1965 р.; 

б) Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних 

арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.; 

в) Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 

квітня 1960 р.; 

г) Конвенція-наказ про порядок вирішення інвестиційних спорів між 

іноземними особами від 17 травня 1975 р. 

20. У якому році було створено Економічний суд СНД? 

а) 1952; 

б) 1957; 

в) 1968; 

г) 1992. 

Джерела і література: 1, 5, 6, 9, 17, 24, 30, 31, 38, 60, 71-76, 78. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 
ПРОЕКТИ) ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ТА 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у 
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 
завершується разом із складанням поточного чи підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни. 

Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, 
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних 
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для 
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчально-
методичних рекомендацій в опануванні дисципліни тим з них, хто має 
низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення 
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час 
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими 
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових 
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового 
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, розгляд 
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою, матеріалів 
розв’язання практичних ситуацій); рекомендації студентам у 
виконанні індивідуальних завдань написання ессе та надання їх роботі 
творчого спрямування (обговорення матеріалів наукового реферату з 
визначеної проблеми; підготовлених доповідей на студентську 
наукову конференцію, для участі у засіданнях гуртка «Ін Юре», у 
дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів публікацій у 
наукових виданнях, розробок сценаріїв дидактичної гри); підведення 
підсумків виконання письмових робіт студентів (тестів, понятійних 
диктантів, модульних контрольних робіт) з подальшою корекцією 
напрямків самостійної роботи. 

Есе (франц. еssaі – спроба, нарис, від лат. еxagіum – зважування) – 
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який 
виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу 
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування 
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предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений 
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний 
чи суто белетристичний характер. 

Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з 
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 
творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з 
ним. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових робіт, 
надає можливість отримати позитивну оцінку. Студенту надається 
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не 
більше двох з навчальної дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 
викладача повинні навчитись аналізувати окремі правові документи, 
відповідні нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації, 
правильно кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати 
відповідні документи. Такі документи складаються з урахуванням 
вимог законодавства та повинні носити самостійний характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 
науковою роботою, – за погодженням із викладачем вона може бути 
зарахована замість есе, презентацій (якщо студент не потребує 
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми 
роботами з підприємницького права на конкурси наукових праць, 
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування 
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

 
Вказівки до виконання індивідуальних завдань 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та 
захист реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми 
на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист 
реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаних інформаційних джерел. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
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якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто 
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у 
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. 
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати 
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), 
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), 
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми., сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити 
матеріалу у відповідності зі складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на 
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де 
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а 
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути 
набраний на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт 
Tіmеs Nеw Rоman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 
30 мм, праве – 10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану 
розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути 
пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 
сторінок. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10 
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
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індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія  керівника, в іншому випадку його 
необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій. 
Реферат не допускається до захисту, якщо текст реферату є 
компіляцією тексту підручника; основні питання не розкрито або 
викладено фрагментарно; текст містить помилки;                                     
реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та 
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату 
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що 
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу 
під час захисту. 

Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із 
запропонованих тем: 

 Особливості правовідношення у міжнародному економічному 

праві. 

1. Декларація та програма дій щодо встановлення нового 

економічного порядку 1974 р. 

2. Економічна сила і можливість її застосування до держав. 

3. Зв’язок сучасних національних економік. 

4.  Головні риси сучасного міжнародного правопорядку 

5. Динамічність системи МЕП. 

6. Особливості правовідношення в МЕП. 

7. Міжнародне економічне право як галузь міжнародного права. 

8. Характеристика концепцій міжнародного економічного права. 

9. Правове регулювання міжнародних економічних відносин. 

10. Гармонізація законодавства України з правовими системами 

регіональних міжнародних організацій. 

11. Гармонізація національного законодавства з правовими 

системами міжнародних економічних організацій. 

12. Стан забезпечення процесу гармонізації національного 

законодавства з нормами і принципами міжнародних договорів. 

13. Організаційно-правові питання щодо вступу України до 

Європейського Союзу. 

14. Основні джерела міжнародного економічного права. 
15. Спеціальні джерела міжнародного економічного права. 
16. Факультативні джерела міжнародного економічного права. 
17. Судовий прецент як джерело міжнародного економічного права. 
18. Арбітражна практика в системі джерел міжнародного 
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економічного права. 

19. Принцип мирного співіснування – провідний принцип 

20. міжнародного права. 
21. Принцип утримання у своїх міжнародних відносинах від погрози 

силою або їх застосування, як проти територіальної недоторканності і 

політичної незалежності будь-якої держави. 

22. Принцип суверенної рівності держав та його закріплення у 
міжнародно-правових документах. 

23. Нормативно-правова база закріплення принципів міжнародного 

економічного права. 

24. Роль принципів в системі міжнародного права. 
25. Членство України в міжнародних організаціях ООН. 

26. Сутність, ознаки та загальна характеристика держави як суб’єкта 

міжнародного права. 

27. Поняття правоздатності держави як суб’єкта міжнародних відносин. 

28. Принцип роздільної майнової відповідальності між державою та її 
юридичними особами за наявності імунітету держави. 

29. Видова характеристика імунітетів держави. 
30. Рада Економічної Взаємодопомоги в системі та історії 

міжнародного економічного співробітництва. 

31. Регіональна економічна організація на пострадянському просторі 

– Співдружність Незалежних Держав (СНД. 

32. Принципи діяльності та особливості Євразійського економічного 

співтовариства (ЄврАзЕс). 

33. Регіональне об’єднання за участю Грузії, України, 

Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова (ГУАМ). 

34. ООН в системі міжнародних економічних відносин. 

35. Особливості правосуб’єктності ТНК та їх роль у системі міжнародних 

економічних відносин. 

36. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на 

регіональному рівні. 

37. Значення проекту Кодексу поведінки ТНК в сучасних умовах. 

38. Діяльність ТНК на території України. 

39. Участь українських господарюючих суб’єктів у діяльності ТНК. 

40. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. 

41. Порядок укладення міжнародних економічних договорів за 

законодавством України. 
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42. Виконання міжнародних економічних договорів Україною. 
43.  Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах 

міжнародних економічних договорів. 

44. Ратифікація міжнародних договорів України. 

45. Класифікація торговельних договорів за змістом.  
46. Класифікація торговельних договорів за назвою. 
47. Історія створення СОТ.  
48. Статус і сфера діяльності СОТ.  
49. Цілі СОТ. 
50. Загальні положення з питань валютного регулювання. 
51. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів від 11 квітня 1980 р. та її роль у міжнародних валютно-

кредитних відносинах. 

52. Міжнародні валютно-кредитні організації: загальна 

характеристика. 

53. Установчі документи Міжнародного валютного Фонду. 

1. Співпраця України з Європейським банком реконструкції та 

розвитку. 

54. Проблеми міжнародно-правового регулювання інвестиційної 

діяльності. 

55. Характеристика змісту та типових положень міжнародних 

договорів (угод) у сфері інвестиційної діяльності. 

56. Іноземні інвестиції в Україні. 
57. Нормативне регулювання міжнародних інвестицій. 
58. Діяльність Міжнародного Центру з вирішення інвестиційних 

спорів. 

59. Тарифні і нетарифні обігу товарів.методи регулювання   

60. Державне та недержавне мито в Україні. 
61. Митний союз – одна з форм співробітництва держав. 

62. Діяльність Всесвітньої митної Організації. 
63. Міжнародне митне право як складова міжнародного економічного 

права. 

64. Зміст єдиних правил Міжнародної вантажної конвенції.  

65. Конвенція міжнародних повітряних перевезень (1929 р.) 
66. Загальна характеристика Конвенції ООН про Кодекс поведінки 

лінійних конференцій 1983 р. 

67. Загальна характеристика Женевських конвенцій про відкрите 
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море, про територіальне море, про риболовство та охорону живих 

ресурсів 1958 р. 

68. Міжнародні повітряні перевезення та їх особливості. 

69. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного 

співробітництва. 

70. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

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

міжнародно-правові норми міжнародного правового 

регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-

технічного співробітництва. 

72. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД) – 

міжнародна спеціалізована установа ООН. 

73. Україна  в  системі міжнародного науково-технічного співробітництва. 

74. Правила захисту міжнародної конкуренції у Римському договорі. 
75. Правила добросовісної міжнародної конкуренції у договорі країн 

СНД про створення економічного союзу СНД. 

76. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної політики 
України. 

77. Правила добросовісної міжнародної конкуренції у договорі країн 
СНД про створення економічного союзу СНД. 

79. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності 
(TRIPS). 

78. Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері 

праці 1998 р.: зміст і значення. 

79. Комісія ООН народонаселення і розвитку, Всесвітня організація 
здоров’я, ЮНЕСКО, Економічна і Соціальна Рада ООН як 

суб’єкти міжнародного трудового права. 

80. МОП і Україна. 

81. Міжнародна трудова імміграція. 

82. Україна в системі міжнародних трудових відносин 

83. Загальна характеристика Морської арбітражної комісії при 

Торгово-промисловій палаті України. 

84. Лондонський міжнародний третейський суд: особливості 

гармонізації діяльності із законодавством України. 

85. Правового статусу третейського суду. 

86. Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати у м. 

Париж. 
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87. Правовий механізм арбітражного вирішення міжнародних 
економічних спорів. 

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 

правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 

участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 

етапами : 

– вибір теми доповіді; 

– підбір літератури та інших джерел; 

– визначення форми і структури доповіді; 

– підготовка тексту доповіді. 

Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 

обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 

в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 

«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 

обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити 

певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 

Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом 

зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно, 

цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід 

враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) 

необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 

джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно 

формулювати разом з викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 

з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 

статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 

актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 

тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 

викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного 

розкриття відповідної теми). При оформленні матеріалів доповіді 

необхідно дотримуватись певних правил оформлення. Текст доповіді 

повинен включати титульну сторінку, план та інші структурні 

частини, передбачені планом. План подається на другій сторінці 

роботи і повинен включати: «Вступ» (у ньому визначаються 

актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною проблемою 
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дискусії і мета, якої студент намагатиметься досягти, розглядаючи цю 

тему); основну частину роботи, що складається з декількох 

розміщених у певній логічній послідовності питань відповідно до 

змісту теми; «Висновок» (у ньому підводиться підсумок досягнення 

визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне ставлення 

до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються практичні 

способи вирішення цієї проблеми); «Список літератури». 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком 

або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 

плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 

пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді –10-12 сторінок на 

папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен 

складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній 

сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, 

прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та 

ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 

літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 

лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання 

робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски 

подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 

роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 

пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил 

подається список використаних правових джерел та літератури у такій 

послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 

(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 

(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 

Студентам, які беруть участь в позанавчальній науковій роботі – в 

роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 

нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. 

При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за 

поточну роботу не перевищуватиме 100 балів. 

Виконання цих завдань розраховано на встигаючого студента і 

рекомендовано студентам, які опанували базовий зміст навчальної 

програми і мають здібності та інтерес до наукової роботи. 

Враховуючи рівень складності цих завдань, студент не може виконати 

більше двох з них протягом семестру. 
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 ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента 

з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

здійснюється за модульно– рейтинговою системою. 

Кредитно–модульна система організації навчального процесу – це 

така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом 

навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 

ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості 

його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за 

рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 

передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу 

балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи: 

0,25 б. – за кожне відвідане лекційне (семінарське) заняття (за 

наявності конспекту), 

до 3 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не 

репродуктивного характеру) на семінарському (практичному) занятті, 

до  1,5 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини), 

до 1,5 б. – тест (10 питань – 0,3 балів, 20 питань – 0,5 балів), 

до 0,5 б. – формулювання змістовних запитань до доповідача, 

до 1 б. – складання словника основних понять і термінів 

(глосарію) до теми на занятті біля дошки, 

до 2 б. – виконання практичного завдання (доповнення 

таблиці (схеми), розробка структурно– логічної схеми), розвязання 

ситуаційного завдання), 

до 3 б. – творче завдання на картці не тестового характеру 

(залежно від рівня складності), 

до 5 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим 

навантаженням до теми лекційного чи семінарського (практичного) 

заняття (за погодженням з викладачем), 

до 10 б. – підготовка реферату за тематикою ІРС (вимоги: 

повинен мати науковий характер, написаний з використанням не 

тільки підручників, але й наукових статей, монографій тощо, 

максимальна оцінка залежить від складності теми), 
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до 20 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових 

конференціях, публікація тез та статей (залежно від досягнень, 

зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо). 

Максимальна оцінка за семінарське / практичне заняття – 4,5 бали.  

Вона може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих 

додаткових завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного 

розподілу балів між усіма студентами, які прагнуть отримати 

максимальний бал. Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними 

завданнями усіх студентів, які бажають і можуть набрати максимальний 

бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання між студентами. 

Приклад: відповідь – 1,5 б. (усна відповідь на конкретне питання на 

семінарському / практичному занятті) + 0,5 б. (складання словника 

основних термінів і понять до теми практичного заняття) + 0,5 

б. (виконання практичного завдання) + 0,5 б. (розвязання тестового 

завдання) = 3 бали. 

Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної 

теми семінарського / практичного заняття, а їх виконання є частиною 

оцінки з навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському (практичному) занятті: 

2,5– 3 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 

/ практичного заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й 

глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову 

літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 

упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 

багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу 

студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення 

доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При 

цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за 

темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент). 

1,5– 2,5 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 

припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану викладачем у плані семінрського 

(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та 

одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

1– 1,5 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому 
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для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 

прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково 

розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 

однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,5– 1 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту 

(«ксерокопії»), без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, 

допускає принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. 

Відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,5 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 

проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 

студентів відповісти не може. 

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває 

сутності питання. 

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 

професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і 

високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання 

відповідного ступеня складності. 

Перша група завдань носить відтворювально– репродуктивний 

характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, 

передбачає опанування понять і термінів, основних категорій, 

забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні 

завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та 

ведення словника правничої термінології, систематична робота на 

заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично– пошуковий характер, 

вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених 

програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та 

здатності представити матеріал належним чином, вміння 

застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних 

ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі 

видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модуля, 

оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково– дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 

складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 
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додатковою сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 

передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 

тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний 

рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених 

на самостійне опрацювання (до 3 балів за кожну з 6 тем). 

Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 

використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до 

оцінки навчальних досягнень студента. 

Водночас, у рамках навчального навантаження студента може бути 

передбачено виконання обов’язкового індивідуального навчально– 

дослідного завдання, тобто написання есе, реферату чи підготовку 

презентації в аудиторії. Індивідуальна робота студента може не 

дробитися на змістові модулі, а виконуватися упродовж усього часу 

вивчення дисципліни, що сприяє її інтегральному характеру, дозволяє 

студентам глибше зосередитися на проблемі, що їх цікавить. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне 

економічне право»  слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, 

передбачені її програмою та відповідним методичним забезпеченням 

(підготовка словника основних понять і термінів, тезовий виклад 

відповідей на теоретичні питання, письмове виконання практичних 

завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння 

студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби 

не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна 

контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь навчальний 

матеріал змістового модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих 

завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання 

з курсу «Міжнародне економічне право», орієнтовані на системну 

контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи 

конструкції, функціонально спрямовані на розвиток професійного 

мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи 

правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною 

передумовою виконання останнього, а не самоціллю тестування. 
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ЗРАЗОК ПМР 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна модульна робота 

з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

для студентів спеціальності 081 «Право» 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного 

економічного права 

Варіант № 1 

Теоретичні питання 

1. Міжнародне торгове право як складова частина міжнародного економічного 

права.  

Тестові питання 

1. У якому році Україна стала учасницею СОТ? 

а) 1976 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

2. У якому році було засновано СОТ? 

а) 1976 р.; 

б) 1995 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

3. Договір, в якому постачальник доручає чи бере на себе зобов’язання доручати 

іншій стороні збирання дебіторської заборгованості за договорами купівлі-продажу 

товарів, укладених між постачальником та його клієнтом: 

а) міжнародний лізинг; 

б) міжнародний факторинг; 

в) міжнародна франшиза; 

г) договір поставки. 

4. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є: 

а) обмежити монополізм; 

б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги; 

в) забезпечити стабільність національних валют: 

г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему. 

5. Міжнародна угода, яка була підписана у 1947 р. 23 країнами світу та у 1995 р. була 

перейменована на СОТ – це: 

а) ТРІПС; 

б) ГАТТ; 

в) ТТІП; 

г) ВОІВ. 

 

Провідний викладач ________ Боберська К.Г. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1. Загальні положення міжнародного 

економічного права 

 

1. Поняття міжнародного економічного права.  

2. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права.  

3. Поняття та система джерел міжнародного економічного права.  

4. Класифікація джерел міжнародного економічного права.  

5. Основні джерела міжнародного економічного права. 

6. Міжнародний економічний договір – основне джерело міжнародного 

економічного права.  

7. Міжнародні кодекси поведінки – правила поведінки відповідних 

суб'єктів міжнародних економічних відносин (лінійних конференцій, 

транснаціональних корпорацій). 

8. Гармонізація національного законодавства з міжнародним 

економічним правом.  

9. Зближення Європейського права і законодавства України. 

10. Українсько-Європейський консультативний центр з питань 

законодавства.  

11. Поняття та система принципів міжнародного економічного права. 
Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 

економічного права.  

12. Поняття суб’єкта міжнародного економічного права.  
13. Загальна класифікація суб’єктів міжнародного економічного права. 
14. Обсяг міжнародної правоздатності. Виникнення та припинення 
міжнародної дієздатності. Особливості міжнародної деліктоздатності.  

15. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного економічного 
права.  

16. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного економічного 

права.  

17. Загальна характеристика визначення ознак держави. Правовий статус 
держави як суб’єкта міжнародного економічного права. Міжнародна 

правоздатність держави. Міжнародна дієздатність держави.  

18. Україна як суб'єкт міжнародного економічного співробітництва. 
Зовнішньоекономічна діяльність України.  

19. Інтеграція України з метою входження до європейського 
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економічного простору. Міжнародні економічні відносини України з 

Європейським Союзом.  

20. Україна – самостійний суб’єкт у здійсненні та регулюванні 

зовнішньоекономічних відносин. Організаційні форми участі держав у 

міжнародному співробітництві. Імунітет держави. Види імунітетів 

держави. 

21. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус.  
22. Міжнародні економічні організації в системі ООН.  

23. Правовий статус Європейського Союзу як суб’єкта  міжнародних 
економічних відносин.  

24. Поняття ТНК та її правовий статус. Критерії визначення ТНК як 
суб’єкта міжнародного економічного права. Особливості макроструктури 

ТНК. Поняття та загальна характеристика правового механізму діяльності 

ТНК.  

25. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональному 

рівні. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на 

універсальному рівні.  

26. Поняття і значення міжнародних економічних договорів. Правове 
регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів.  

27. Види міжнародних економічних договорів.  
28. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних 

економічних договорів.  

29. 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.  

30. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні договори 
України» від 29 червня 2004 р.  

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях 

міжнародного економічного права  

 

31. Міжнародне торгове право як складова частина міжнародного 

економічного права.  
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32. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація. 
Правовий статус і сфера діяльності СОТ. Цілі СОТ. Принципи діяльності 

СОТ. 

33. Переваги та недоліки торгової системи СОТ. Особливості членства в 
СОТ. 

34. Правовий статус України як постійного члена СОТ.  
35. Поняття і джерела міжнародного валютного права.  
36. Валюта як грошова одиниця країни. Євро – єдина європейська 

валюта країн-членів Європейської валютної системи.  

37. Міжнародні кредитні організації і фонди: їх функціонування і 

міжнародно-правове регулювання (на прикладі МВФ, МБРР).  

38. Міжнародне інвестиційне право як складова міжнародного 

економічного права. Сутність міжнародного інвестиційного права та його 

джерел. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Зміст міжнародної 

інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної 

діяльності.  

39. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій. 

Міжнародно-правові засоби для вирішення інвестиційних спорів. 

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами 

та іноземними особами  від 18 травня 1965 р. Загальна характеристика 

Сеульської конвенції від 11 жовтня 1985 р. про заснування 

Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій. 

40. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та міжнародно-

правові норми міжнародного митного права. Міжнародне митне право як 

підгалузь міжнародного економічного права.  

41. Всесвітня митна організація – основний суб'єкт регулювання митно-

тарифних відносин на мегарівні. 

42. Характер та специфіка митної політики України. Загальні положення 
Митного кодексу України від 13 лютого 2012 р., «Про Митний тариф 

України» від 19 вересня 2013 р. Митний контроль в Україні. 

43. Поняття, предмет, система, суб’єкти, правовідносини та міжнародно-

правові норми міжнародного транспортного права. Принципи і норми 

міжнародного транспортного права. Джерела міжнародного 

транспортного права.  

44. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, залізничних, 
автомобільних та повітряних перевезень. Міжнародні транспортні 

організації, їх завдання.  

45. Міжнародні транспортні договори (угоди), їх види. Бернські 



 

  

 

182 

 

 

 

конвенції про залізничні перевезення вантажів від 9 травня 1890 р., їхній 

зміст. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 

1980 р.  

46. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у 

галузі промисловості. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва 

у Європі від 1 серпня 1975 р. Організація ООН з промислового розвитку 

(ЮНІДО) – міжнародна спеціалізована міжурядова організація.  

47. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у 

галузі сільського господарства. Продовольча і сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО).  

48. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД) – 

міжнародна спеціалізована установа ООН.  

49. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного 

співробітництва.  

50. Програма розвитку ООН (ПРООН).  
51. Значення ЮНЕСКО у розвитку та інтеграції загальносвітових 

рушійних сил науково-технічного прогресу. 

52. Міжнародна економічна конкуренція та заходи боротьби з 

монополізмом. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної 

політики України. 

53. Міжнародне трудове право як складова міжнародного економічного 

права.  

54. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р.  
55. Мета створення Міжнародної організації праці (МОП), її основні 

завдання, структура і компетенція. Статут МОП.  

56. Комісія ООН народонаселення і розвитку, Всесвітня організація 
здоров’я, ЮНЕСКО, Економічна і Соціальна Рада ООН як суб’єкти 

міжнародного трудового права. 

57. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Загальна характеристика 

законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  

58. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»                                  

від 16 квітня 1991р. та його основні положення.  

59. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 
лютого 1994 р. та його особливості. 

60. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду та 
Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. 
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з навчальної 

дисципліни «Міжнародне економічне право» проводиться за 

результатами поточного модульного контролю і оформлюється під час 

залікового тижня. До підсумкового балу зараховуються також 

додаткові бали, які студент отримав за виконання додаткових завдань 

або за участь у позанавчальній науковій роботі (див. табл.). 
 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни «Міжнародне економічне 

право»   
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90– 100 А відмінно 
82– 89 В 

добре 
74– 81 С 
64– 73 D 

задовільно 
60– 63 Е 

35– 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0– 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Об’єктом оцінювання знань студентів при цьому є програмний 

матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння 
якого перевіряється під час поточного (зокрема модульного) 
контролю. Завдання поточного контролю оцінюються у діапазоні від 0 
до 100 балів (включно). 

Якщо студент набрав за результатами поточного модульного 
контролю (ПМК) від 0 до 59 балів, йому необхідно виконати отримані 
у викладача додаткові індивідуальні завдання і захистити їх у терміни, 
визначені деканатом. У разі невиконання певних завдань поточного 
контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом 
декана, скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття. 
Час та порядок складання визначає викладач. 

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю 
виставляється під час під час залікового тижня. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ 

ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО» 

1. Поняття та принципи сучасного міжнародного правопорядку. 
2. Поняття та становлення сучасного міжнародного економічного 
правопорядку. 

3. Основні проблеми сучасного міжнародного економічного  

правопорядку. 

4. Поняття міжнародних економічних відносин. Зміст та значення 
міжнародних економічних відносин. 

5.Україна в  міжнародному економічному співробітництві. 
6. Принципи та основні засади зовнішньої політики України. 

7. Поняття, предмет та функції міжнародного економічного права. 
8. Загальна характеристика Європейського права. 
9. Система права Європейського союзу. 
10. Особливості гармонізації законодавства України з правом 

Європейського Союзу. 

11. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України 

від 18.03.2004р. 

12. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного 

права. 

13. Міжнародні економічні договори як основне джерело 

міжнародного економічного права. 

14. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 
2004 р. 

15. Класифікація міжнародних договорів. 
16. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного 

економічного права. 

17. Загальні принципи права як джерела міжнародного економічного 
права. 

18. Судові рішення та рішення міжнародних організацій як джерела 

міжнародного економічного права. 

19. Поняття та система принципів міжнародного економічного права. 
20. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 
економічного права: принципи мирного співіснування та суверенної 
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рівності держав. 

21. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 
економічного права: принципи рівноправ’я і самовизначення народу, 

співробітництва держав, невтручання та сумлінного виконання 

міжнародних зобов’язань. 

22. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 
економічного права: принципи взаємної вигоди та розгляду 

міжнародних спорів мирними засобами. 

23. Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права: принципи розвитку міжнародних економічних і 

науково-технічних відносин між державами та юридичної рівності і 

недопустимості економічної дискримінації. 

24. Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права: принцип свободи вибору форми організації 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

25. Характеристика спеціальних принципів міжнародного 

економічного права: принципи невід’ємного суверенітету держав над їх 

природними та іншими ресурсами, найбільшого сприяння і 

національного режиму. 

26. Поняття та ознаки суб’єкта міжнародного економічного права. 

27. Класифікація суб’єктів міжнародного економічного права. 
28. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного 
права. 

29. Класифікація держав як суб’єктів міжнародного економічного 
права. Міжнародна правосуб’єктність держав. 

30. Права та обов'язки держав згідно Хартії економічних прав і обо-

в'язків держав 1974 р. 

31. Імунітет держави. Види імунітетів держав. 
32. Міжнародні економічні організації як суб’єкт міжнародного 

економічного права. 

33. Організація Об’єднаних Націй (ООН) як суб’єкт міжнародного 
економічного права. 

34. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 
35. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД). 

36. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин. 
Ознаки ТНК. 

37. Принципи діяльності ТНК. 



 

  

 

186 

 

 

 

38. Правове регулювання діяльності ТНК. Андський пакт 1969 р. і 
його роль у діяльності ТНК. 

39. Кодекс поведінки ТНК. 
40. Поняття та значення міжнародних економічних договорів. 
41. Види міжнародних економічних договорів. 
42. Правове регулювання порядку укладення міжнародних 

економічних договорів. 

43. Договори з міжнародними економічними організаціями. 
44. Договори про зовнішньоекономічну діяльність. 
45. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань, що 

випливають з міжнародних економічних договорів.  

46. Поняття, джерела та система міжнародного торгового права.  
47. Основні принципи міжнародної торгівлі. 
48. Загальна характеристика міжнародних торговельних договорів.  
49. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів  від 11 квітня 1980 р. 

50. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна 

організація.  

51. Організаційна структура СОТ. 
52. Особливості членства  в СОТ.   
53. Україна як постійний член СОТ. 
54. Поняття та джерела міжнародного валютного права. 
55. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи. 

56. Міжнародні кредитні організації і фонди. 

57. Становлення міжнародної валютної системи. Бреттон-Вудська 

валютна угода. Ямайська валютна угода. 

58. Особливості Європейської валютної системи. 
59. Загальна характеристика міжнародного інвестиційного права. 
60. Джерела міжнародного інвестиційного права. 
61. Вашингтонська конвенція 1965 р. «Про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами». 

62. Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього 
агентства з гарантій інвестицій. 

63. Угода щодо торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС). 

64. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. 

65. Універсальні багатосторонні міжнародні договори як джерела 
міжнародного митного права. 
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66. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних 

процедур від 18 травня 1973 р. 

67. Багатосторонні регіональні угоди, як джерела міжнародного 
митного права. 

68. Організаційно-правові форми міжнародного митного 

співробітництва. 

69. Україна у міжнародному митному співробітництві. 
70. Поняття та джерела міжнародного транспортного права. 
71. Правове регулювання міжнародних морських перевезень. 
72. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень. 
73. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень. 
74. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень. 
75. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі 

промисловості. 

76. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі 

сільського господарства. 

77. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного 

співробітництва. 

78. Роль Міжурядової організації ООН з питань освіти, науки і 

культури (ЮНЕСКО) у сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 

79. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і 
використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші 

небесні тіла 1966 р. 

80. Конвенція ООН з морського права 1982 р. 
81. Міжнародно-правове регулювання у сфері міжнародної 

економічної конкуренції. 

82. Міжнародне співробітництво України у галузі захисту економічної 

конкуренції. 

83. Загальна характеристика міжнародного трудового права. 
84. Міжнародно-правове регулювання у сфері застосування праці і 

трудових відносин. 

85. Міжнародний кодекс праці Міжнародної Організації Праці 

(МОП). 

86. Міжнародна співпраця України з МОП. 

87. Конвенції МОП, ратифіковані Україною. 

88. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері 
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зовнішньоекономічної діяльності. 

89. Основні положення Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж». 

90. Правовий статус Міжнародного арбітражного комерційного суду 

при Торгово-промисловій палаті України. Правовий статус Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. 

 



 

  

 

189 

 

 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (ЄС) – процес зближення і поступового 

приведення законодавства України у відповідність із законодавством 

ЄС. 

Акредитив – форма розрахунків, при якій банк-емітент за 

дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний 

здійснити платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, 

виконані роботи та надані послуги, надати повноваження іншому 

(виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Акцепт – 1. Письмове повідомлення замовником переможця 

торгів (тендерів), що засвідчує прийняття його тендерної пропозиції і 

згоду на її оплату. 2. Засвідчена підписом платника (трасата) або іншої 

особи (посередника в акцепті) згода оплатити переказний вексель у 

тому вигляді, в якому він пред’явлений до платежу. Акцепт має бути 

безумовним, написаний на векселі і складатися лише з підпису трасата 

на лицьовому боці векселя. Акцепт трасата може бути обмежений 

частиною вексельної суми. Якщо за час від акцепту до моменту 

пред’явлення векселя до сплати в текст векселя було внесено зміни 

без згоди акцептанта, останній відповідає згідно з умовами наданого 

ним акцепту. 

Акцепт тендерної пропозиції – прийняття замовником 

тендерної пропозиції та якщо замовником в установлений у тендерних 

документах строк подано письмове підтвердження виконавцю в 

акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем 

процедури закупівлі. 

Акцептант – особа, яка підписує вексель і тим самим бере на 

себе зобов’язання сплатити за переказним векселем (трасат або 

посередник в акцепті). Акцептант відповідає згідно з умовами свого 

акцепту. 

Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, 

казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в 

обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також 

кошти на рахунках у внесках в банківських та інших кредитно-

фінансових установах на території України, що вилучені з обігу, але 

підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. 
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Валюта ціни – будь-яка валюта, в якій згідно з умовами 

договору встановлюється ціна товару. 

Валютні цінності – матеріальні об’єкти, визначені 

законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-

фінансових відносин. 

ГУУАМ – регіональне об’єднання за участю Грузії, України, 

Республіки Узбекистан, Азербайджанської Республіки та Республіки 

Молдова. 

Декларація – міжнародний документ про основні принципи з 

тих бо інших питань, положення якого містять основні проголошувані 

ідеї які є необов’язковими до виконання. 

Денонсація міжнародного договору – відмова держави від 

укладеного нею договору з додержанням порядку і строків, 

передбачених у самому договорі. 

Депозитарій – держава, міжнародна організація або її головна 

виконавча посадова-особа, якій здається на зберігання оригінал 

міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, 

передбачені міжнародним правом. 

Джерела міжнародного економічного права – система 

міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій тощо, в 

яких знаходять своє юридичне закріплення норми і принципи 

міжнародного економічного права. 

Експорт – продаж товарів українськими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської 

діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний 

кордон України, включаючи реекспорт товарів. 

Експортер – суб’єкт господарсько-правових відносин, що 

вивозить з країни експорту товар (товари). 

Експортно-імпортні операції – міжнародні розрахунки, у 

процесі яких регулюються платежі за грошовими вимогами та 

зобов’язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи 

імпорту товарів і послуг. 

Емісія – здійснення операцій з відкриття картрахунків і 

випуску платіжних карток певної платіжної системи. 

Емітент – юридична особа, яка від власного імені випускає 

акції і виконує обов’язки, що випливають з умов їх випуску. 
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Євро – єдина європейська валюта країн – членів Європейської 

валютної системи (ЄВС). 

Європейська валютна система – регіональна валютна 

система, що об’єднує валюти країн Європейського Союз у (ЄС); 

валютний механізм, створений у рамках ЄС з метою зміцнення коливань 

обмінних валютних курсів країн-учасниць і забезпечення в Європі 

валютної стабільності. 

Європейська Комісія – основний орган Європейського Союзу, 

утворений за Маастрихтським договором 1992 р. До її повноважень 

належать: підготовка пропозицій для Європейської Ради з 

відповідних питань; посередництво між Європейською Радою і 

державами – членами ЄС при розгляді цих питань; координація 

політики держав-членів; контроль за виконанням договорів, 

укладених за участю ЄС. 

Європейська Рада – головний політичний орган Європейського 

співтовариства (ЄС), яка надає ЄС необхідні імпульси для його 

розвитку і визначає загальні політичні орієнтири співтовариства. 

Європейське співтовариство (ЄС) – міжнародна регіональна 

організація європейських держав. 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 

міжурядова фінансова організація. 

Європейський інвестиційний банк – міжнародна банківська 

установа. 

Європейський парламент – консультативний і 

рекомендаційний орган Європейського Союзу. 

Європейський Союз (ЄС) – міжнародне політично-економічне 

об’єднання європейських держав. 

Застереження – одностороння письмова заява, зроблена під 

час підписання, ратифікації, затвердження, прийняття міжнародного 

договору або приєднання до нього і якою висловлюється бажання 

виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо 

їхнього застосування до України. 

Заява – односторонній акт, яким сторони міжнародного 

договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і 

з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки. 

Зовнішньоекономічна діяльність – різновид діяльності 
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вітчизняних суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, побудована на договірних 

(контрактних) взаємовідносинах між ними, що має місце на території 

України та за її межами. 

Зовнішньоекономічне законодавство – комплексна галузь 

законодавства, яка включає юридичні норми, акти права і правові 

інститути, що регулюють відносини у сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків. 

Зупинення дії міжнародного економічного договору – 

перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу. 

Імунітет держави – непідлеглість однієї суверенної держави 

дії законодавства іншої держави і непоширення на одну державу, її 

органи юрисдикції (судочинства) іншої держави. 

Інвестиції – 1. Усі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 

діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект. 2. Вкладені інвестором фінансові та 

матеріальні кошти в різні об’єкти діяльності, а також передані права 

на майнову та інтелектуальну власність з метою одержання прибутку 

(доходу) або досягнення соціального ефекту, якщо вони не вилучені з 

обігу або не обмежені в обігу відповідно до національного 

законодавства сторін. 

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій 

громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій. 

Інвестиційна привабливість підприємства – рівень 

задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог 

чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може 

визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у 

тому числі інтегральної оцінки. 

Інвестиційний керуючий – торговець цінними паперами, з 

яким укладено угоду про управління інвестиційним фондом. 

Інвестиційний портфель – портфель, до складу якого 

входять усі боргові цінні папери, що перебувають у власності 

банківської установи, і акціонерні (пайові) цінні папери, що 

перебувають у власності банківської установи, у разі, якщо їй 

належить менш ніж 20 % загальної суми статутного капіталу суб’єкта 

господарської діяльності. 
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Інвестиційний проект – 1. Документ, який містить необхідні 

розрахунки і обґрунтування, що підтверджують доцільність 

здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробничу та соціальну сфери. 2. 

Проект, що впроваджується юридичними особами на умовах 

фінансової самоокупності та передбачає обов’язкове співфінансування 

проекту. До них належать проекти розвитку інституційної 

спроможності центральних органів виконавчої влади, організацій та 

установ, у межах яких погашення і обслуговування позик МФО 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету. 

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, що випускається 

виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає 

його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. 

Інвестиційний фонд – юридична особа, заснована у формі 

закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, 

встановлених відповідним Положенням, що здійснює виключну 

діяльність у галузі спільного інвестування. 

Інвестиційний (взаємний) фонд – інвестиційний фонд, а 

також взаємний фонд інвестиційних компаній, що здійснюють спільне 

інвестування та створені до набрання чинності Законом України «Про 

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)». 

Інвестиційні зобов’язання – зобов’язання покупця щодо 

внесення інвестицій у вигляді коштів та інших видів майна, 

необхідних для ефективного функціонування об’єкта оцінки та 

випуску ним конкурентоспроможної продукції. 

Інвестиція – 1. Господарська операція, яка передбачає 

придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних 

прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. 2. Будь-який вид 

активів, інвестованих у зв’язку з економічною діяльністю інвестором 

однієї договірної сторони на території іншої договірної сторони згідно 

з чинним законодавством останньої. 3. Рухоме та нерухоме майно, як і 

інші права, такі як заставні й інші подібні права, паї, акції, облігації, 

членські внески та будь-які інші цінні папери, грошові вимоги і права, 

вимоги щодо виконання зобов’язань згідно з контрактом, що має 

економічну цінність, авторські права, торговельні марки, патенти, 

промислові проекти та інші права інтелектуальної та промислової 
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власності, ноу-хау, комерційні секрети, торговельні імена та гудвіл, 

будь-яке право економічного характеру, надане законом або 

контрактом, і будь-яка ліцензія або дозвіл згідно із законами про 

економічну діяльність, включаючи пошук, видобуток, розробку й 

експлуатацію природних ресурсів. 

Інвестиція за кордон – господарська операція, яка передбачає 

придбання суб’єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних 

активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на 

валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення 

соціального ефекту. Не є інвестиціями операції резидентів з 

перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) 

за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за 

кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до 

іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату 

участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій, зв’язку 

тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків у 

зарубіжних банках. Порядок здійснення зазначених операцій 

визначається іншими нормативними документами Національного 

банку України. До інвестиційної діяльності не належать також 

створення і функціонування дипломатичних, консульських, 

торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, що 

користуються імунітетом і дипломатичними привілеями. 

Інвестор – 1. Головне підприємство, головний партнер, 

фізична особа або корпорація, здатні істотно впливати на одержувача 

інвестицій. 2. Будь-яка фізична або юридична особа однієї договірної 

сторони, яка зробила, робить або має намір зробити інвестиції на 

території іншої договірної сторони. 

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій, 

пов’язаних із вкладенням і реалізацією інвестицій. 

Іноземні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 

інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку або досягнення 

соціального ефекту. 

ІНКОТЕРМС –міжнародні правила інтерпретації комерційних 

термінів, розроблені Міжнародною торговельною палатою. 

Країна походження – країна (митний союз або економічне 

угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано 
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значній переробці чи обробці. 

Кредит – кошти і матеріальні цінності, які надаються 

резидентами або нерезидентами в користування юридичним або 

фізичним особам на визначений строк під проценти. Кредит 

розподіляється на фінансовий, товарний, інвестиційний, податковий, 

під цінні папери, що засвідчують відносини позики. 

Кредитна спілка – громадська організація, основна мета якої 

полягає у фінансовому та соціальному захисті її членів шляхом 

залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. 

Кредитор – юридична або фізична особа, яка має у 

встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо 

грошових зобов’язань до боржника, щодо виплати заборгованості із 

заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної 

податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль 

за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів 

(обов’язкових платежів). 

Ліцензія – 1. Документ державного зразка, який засвідчує 

право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду 

господарської діяльності протягом визначеного строку за умови 

виконання ліцензійних умов. 2. Дозвіл власника патенту (ліцензіара), 

що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу 

(корисної моделі) на певних умовах. 

Ліцензія антидемпінгова – відповідно оформлене право на 

імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару 

(товарів), який є об’єктом антидемпінгового розслідування та/або 

антидемпінгових заходів. 

Ліцензія виключна – передання власником патенту або його 

правонаступником (ліцензіаром) права на користування зазначеного в 

патенті будь-якій особі (ліцензіату), включаючи право продажу 

ліцензій на зазначене в патенті третім особам. 

Ліцензія відкрита (індивідуальна) – дозвіл на експорт 

(імпорт) товару протягом певного періоду (але не менше одного 

місяця) з визначенням його загального обсягу. 

Ліцензія генеральна – відкритий дозвіл на експортні 

(імпортні) операції з певним товаром (товарами) та/або з певною 

країною (групою країн) протягом строку дії режиму ліцензування 

щодо, цього товару (товарів). 
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Ліцензія експортна (імпортна) – відповідно оформлене 

право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних 

товарів або валютних коштів з метою інвестицій і кредитування. 

Ліцензія компенсаційна – відповідно оформлене право на 

імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару 

(товарів), який є об’єктом антисубсидиційного розслідування та/або 

компенсаційних заходів. 

Ліцензія на виконання окремої операції для банківської 

корпорації – документ, який видає Національний банк України 

банківській корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом 

України «Про банки і банківську діяльність» та відповідним 

Положенням, виходячи з розміру зведеного (консолідованого) 

регулятивного капіталу банків – учасників банківської корпорації, і на 

підставі якого банківська корпорація має право виконувати окрему 

операцію. 

Ліцензія разова (індивідуальна) – разовий дозвіл, що має 

іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції 

конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не 

менший від того, що необхідний для здійснення експортної 

(імпортної) операції. 

Ліцензія спеціальна – відповідно оформлене право на імпорт в 

Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), 

який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних 

заходів. 

Митна система України – сукупність митних органів, на які 

покладено завдання здійснення митної справи в державі. 

Митна служба – вид державної служби, основними 

завданнями якої є впровадження у життя державної митної політики, 

організація діяльності митної системи, здійснення контролю за 

додержанням митного законодавства тощо. 

Митна територія – територія держави, у тому числі територія 

штучних островів і споруд, що створюються у виключній (морській) 

економічній зоні, над якими держава має виключну юрисдикцію щодо 

митної справи. 

Митний кодекс України – кодифікований акт, що визначає 

правові, економічні та організаційні основи митної справи в Україні. 

Митний контроль – специфічний вид державного контролю, 
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система (комплекс) здійснюваних митними органами заходів і дій, 

спрямованих на забезпечення державними органами, підприємствами та 

їх службовими особами, а також громадянами встановленого 

національним законодавством порядку переміщення через митний 

кордон товарів, предметів і транспортних засобів. 

Митний кордон України – умовна лінія, яка визначає кордони 

митної території України, окреслює просторові межі дії національного 

законодавства і розподіляє митні території суміжних держав. 

Митний режим – сукупність встановлених законодавством 

правил, що визначають порядок переміщення через митний кордон 

транспортних засобів і товарів. 

Митні збори – платежі, які справляються митними органами 

ряду країн при переміщенні через митний кордон даної країни. 

Митні союзи – угоди, які укладають дві або більше держав про 

ліквідацію митних кордонів між ними та створення спільної митної тери 

торії з єдиним митним тарифом, який застосовується щодо третіх країн, і 

повним скасуванням мита у взаємних відносинах. 

Мито – законодавчо запроваджений обов’язковий грошовий збір, 

який справляється уповноваженими державою органами з фізичних та 

юридичних осіб за певні види послуг або переміщуваних через митний 

кордон даної держави товарів і предметів за встановленими ставками 

(тарифами). 

Міжнародна міжурядова організація (ММО) – об’єднання 

держав на постійній основі, що має самостійні від держав-членів права та 

обов’язки, діє у межах установчого договору (статуту) і метою якого є 

розвиток міждержавного співробітництва відповідно до норм міжнародного 

права. 

Міжнародна неурядова організація – об’єднання на постійній 

основі суб’єктів національного права декількох країн, що має 

правореалізуючу (функціональну) правосуб’єктність у межах, визначених 

міжнародним правом, не ставить за мету одержання прибутку та діє 

згідно з нормами міжнародного права. 

Міжнародна організація – організаційна форма співробітництва 

держав у різних сферах суспільної діяльності. 

Міжнародна торгова палата – міжнародна неурядова 

організація, що об’єднує національні федерації підприємців, ділові 

кола та окремі фірми країн. 
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Міжнародне валютне право – система міжнародно-правових 

норм і принципів, що регулюють міжнародні валютні відносини. 

Міжнародне економічне право – це система норм і принципів, 

які регулюють відносини між державами, між державами і міжнародними 

організаціями, між міжнародними організаціями в процесі міжнародного 

економічного співробітництва. 

Міжнародне право – правова система, що складається з норм і 

принципів, якими регулюються відносини між суб’єктами – державами, 

міжнародними організаціями тощо. 

Міжнародне приватне право – сукупність норм, якими 

регулюються цивільні сімейно-шлюбні і трудові відносини з участю 

іноземного елемента. 

Міжнародне торговельне право – це система норм і 

принципів, які регулюють відносини, що виникають у сфері міжнародної 

торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного права. 

Міжнародне транспортне право – система норм і принципів, 

які регулюють відносини, що виникають у процесі використання різних 

видів транспорту у сфері міжнародного економічного співробітництва. 

Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової 

палати – юридичний орган для вирішення міжнародних комерційних 

спорів. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – міжнародна 

міжурядова кредитно-фінансова організація, міждержавний інвестиційний 

інститут. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжнародна 

валютно-кредитна організація. 

Міжнародний договір – міжнародний договір України – 

укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим 

суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, 

незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох 

пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного 

найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо); 

Міжнародний економічний договір – добровільно укладена 

між державами рівноправна угода економічного характеру, в якій 

закріплюються норми та принципи, що регулюють міжнародні 

економічні 

відносини. 
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Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-

промисловій палаті України (МКАС) – самостійна постійно діюча 

арбітражна установа (третейський суд) для розгляду спорів, які 

виникають у сфері міжнародної торгівлі. 

Міжнародний морський комітет (ММК) – міжнародна 

неурядова організація. 

Міжнародний спір – формально визнана розбіжність між 

суб’єктами міжнародного права з питань факту або права. 

Міжнародний Суд ООН – один з основних органів Організації 

Об’єднаних Націй. 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку – 

міжнародна міжурядова організація, спеціалізована установа ООН. 

Міжнародні валютні відносини – виникають з приводу 

валютних цінностей, що обертаються у сфері міжнародного 

співробітництва держав або інших суб’єктів. До валютних коштів 

належать іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, 

тратти, депозитні сертифікати, акредитиви тощо) в іноземній валюті, 

цінні папери (акції, облігації, купони, бони), золото та інші цінності. 

Міжнародні економічні відносини – це особлива форма 

суспільно-виробничих зв’язків між окремими державами, між 

державами та міжнародними організаціями, між міжнародними 

організаціями. 

Міжнародні економічні організації – організації, які створені 

на основі міжнародних договорів і провадять діяльність, спрямовану на 

організацію та здійснення міжнародного економічного співробітництва. 

Міжнародні перевезення – перевезення вантажів, пасажирів, 

багажу (товаробагажу) і пошти різними видами транспорту, що 

здійснюється між двома або більше пунктами на умовах, установлених 

міжнародними угодами. 

Міжнародні торгові договори – вид міжнародних договорів, 

що регулюють торгово-економічні відносини між державами. 

Міжпарламентська Асамблея (МПА) – консультативний 

орган Співдружності Незалежних Держав (СНД). Мета МПА – 

обговорення питань і розгляд проектів документів, що становлять 

спільний інтерес для країн – учасниць СНД. 

Міжпарламентський Союз – міжнародна неурядова 

організація, утворена на конференції парламентаріїв Франції та Англії в 
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м. Парижі з метою заохочення особистих контактів між членами всіх 

парламентів та об’єднання їх для спільної діяльності з тим, щоб 

забезпечити постійну участь відповідних держав у зміцненні і розвитку 

демократичних інститутів, а також у справі миру та співробітництва між 

народами. 

Національний режим – надання однією державою юридичним і 

фізичним особам іншої держави таких самих прав і обов’язків, що і 

власним національним юридичним та фізичним особам, тобто іноземні 

суб’єкти прирівнюються у своєму правовому статусі до власних 

національних суб’єктів. 

Національне агентство України з управління державними 

корпоративними правами – центральний орган виконавчої влади, 

уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати управління 

корпоративними правами держави на території України та за її 

межами. 

Організація країн експортерів (ОПЕК) – міжнародна 

міжурядова організація, утворена у 1960 р. у м. Багдаді (Ірак). 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) – міжнародна 

організація незалежних, суверенних держав, які визнали ООН. 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку 

(ЮНІДО) – спеціалізована установа ООН, утворена в 1966 р. на основі 

відповідної резолюції ГА ООН. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) – 

наддержавне військово-політичне об’єднання Західної і Центральної 

Європи та Північної Америки. 

Пакт – одне з найменувань двостороннього або 

багатостороннього договору щодо конкретної сфери політичних 

відносин. 

Парламентська Асамблея Ради Європи – один з головних 

органів Ради Європи, утворена в 1949 р. 

Приєднання до міжнародного договору – акт згоди держави 

або міжнародної міжурядової організації на обов’язковість договору, 

прийнятого іншими державами чи міжнародними міжурядовими 

організаціями. 

Припинення дії міжнародного економічного договору – 

втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим 

міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, 
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вихід з договору). 

Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних 

Націй (ФАО) – міжнародна міжурядова організація, яка займається 

питаннями продовольчих ресурсів і розвитку сільського господарства. 

Патентування – необхідна умова здійснення окремих видів 

підприємницької діяльності, що означає необхідність одержання 

торгового патенту у встановленому законодавством порядку. 

Патентування обов’язкове для здійснення торговельної діяльності за 

готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків і 

кредитних карток на території України, діяльності з обміну готівкових 

валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними 

засобами, вираженими в іноземній валюті, і з кредитними картками), а 

також діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та 

побутових послуг. 

Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган Організації 

Об’єднаних Націй, на який згідно зі ст. 24 Статуту ООН покладена 

головна відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки.  

Рада Європи – міжурядова регіональна організація, метою якої є 

розвиток співробітництва держав-учасниць, а також сприяння їх 

економічному і соціальному прогресу. 

Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання до 

міжнародних економічних договорів – залежно від конкретного випадку 

форма надання згоди України на обов’язковість для неї міжнародного 

договору. 

Режим найбільшого сприяння – коли кожна сторона 

(держава) зобов’язується надати другій стороні (державі) такий режим 

у тій чи іншій галузі співробітництва (пільги, привілеї, переваги тощо), 

який вона надасть у майбутньому будь-якій третій стороні (державі). 

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН– офіційні акти 

Генеральної Асамблеї ООН, в яких виражаються спільна позиція 

держав-членів ООН з питань, що входять до компетенції Асамблеї. 

Римський договір 1957 р. – договір про заснування 

Європейського співтовариства. 

Світова організація торгівлі (СОТ) – міжнародна міжурядова 

організація, заснована в 1994 р. згідно з угодою, укладеною в м. 

Марракеш (Мороко) в ході Уругвайського раунду багатосторонніх 

переговорів під егідою Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 
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(ГАТТ). 

Спеціалізовані установи ООН – міжнародні універсальні 

організації, які є головними функціональними складовими системи 

Організації Об’єднаних Націй, пов’язані з нею і здійснюють 

регулювання міжнародних відносин у різних сферах людської 

діяльності. 

Спеціальна (вільна) економічна зона – спеціальний правовий 

режим господарської діяльності та особливий порядок застосування і дії 

національного законодавства, встановлений на певній території. 

Спеціальний режим інвестиційної діяльності – правовий 

режим, який передбачає встановлення податкових і митних пільг, а 

також надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що 

здійснюють 

інвестиційну діяльність. 

Співдружність Незалежних Держав – міжнародна 

регіональна організація, яка об’єднує 12 європейських та азіатських 

країн з числа 

колишніх республік СРСР. 

Статут міжнародної організації – багатосторонній договір, 

що визначає правову природу, характер, зміст діяльності, основні цілі, 

функції і завдання міжнародної організації. 

Статут ООН – багатосторонній договір, яким визначаються 

цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй, а також структура, 

склад функції і повноваження її основних органів. 

ТНК (транснаціональна корпорація) – єдине економічне 

угруповання підприємств різної державної належності, що здійснюють 

свою діяльність, керовану з єдиного центру на території кількох країн на 

основі їх національного законодавства. 

Торгово-промислова палата – недержавна неприбуткова 

самоврядна організація, яка об’єднує юридичних осіб, що створені й 

діють відповідно до законодавства України, громадян України, 

зареєстрованих як підприємці, і їх об’єднання. 

Укладення міжнародного договору України – це дії щодо 

підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення 

його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди 

на його обов’язковість для України. 
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