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Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

 

Семінарське заняття 1.  

Тема 1. Основні етапи становлення сучасного міжнародного економічного 

правопорядку 

 

1. Поняття та ознаки сучасного міжнародного економічного правопорядку. 

2. Характеристика основних етапів становлення сучасного міжнародного 

економічного правопорядку. 

3. Основні проблеми сучасного міжнародного правопорядку. 

 

Семінарське заняття 2.  

Тема 2. Поняття та предмет міжнародного економічного права 

 

1. Міжнародні економічні відносини, їхній зміст та значення. 

2. Поняття та предмет міжнародного економічного права. 

3. Система міжнародного економічного права. 

 

Семінарське заняття 3. 

Тема 3. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним 

правом 

 

1. Гармонізація національного законодавства з міжнародним економічним правом. 

2. Зближення Європейського права і законодавства України. 

3. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. 

 

Семінарське заняття 4.  

Тема 4. Джерела міжнародного економічного права 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права. 

2. Міжнародні економічні договори як основне джерело міжнародного економічного 

права. 

3. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права. 

 

Семінарське заняття 5. 

Тема  6. Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного економічного права  
1. Поняття та ознаки суб’єкта міжнародного економічного права. 

2. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права. 

3. Імунітет держави. Види імунітетів держав. 

 

Семінарське заняття 6.  

Тема 7. Міжнародні економічні організації 

1. Міжнародні економічні організації як суб’єкт міжнародного економічного права. 

2. Міжнародні економічні організації в системі ООН. 

3. Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин. 



Семінарське заняття 7.  

Тема 9. Право міжнародних економічних договорів 

1. Поняття та види міжнародних економічних договорів. 

2. Правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів. 

3. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з 

міжнародних економічних договорів.  

 

Модуль 2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного 

економічного права 

 

Семінарське заняття 8.  

Тема 10. Міжнародне торгове право і СОТ 

1. Поняття, джерела та система міжнародного торгового права.  

2. Загальна характеристика міжнародних торговельних договорів.  

3. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація.  

4. Особливості членства  в СОТ.  Україна як постійний член СОТ. 

 

Семінарське заняття 9.  

Тема  11. Міжнародне валютне право 

1. Поняття та джерела міжнародного валютного права. 

2. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи. 

3. Особливості Європейської валютної системи. 

 

Семінарське заняття 10. 

Тема 12. Міжнародне інвестиційне право 

1. Поняття і сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел. 

2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій. 

3. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права. 

 

Семінарське заняття 11. 

Тема 14. Міжнародне транспортне право  

1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права. 

2. Правове регулювання міжнародних морських та залізничних перевезень. 

3. Правове регулювання міжнародних автомобільних та повітряних перевезень. 

 

Семінарське заняття 12. 

Тема  15. Міжнародно-правове регулювання промислового, 

сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного півробітництва  

1. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі промисловості. 

2. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі сільського 

господарства. 

3. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного співробітництва. 

 

 

 

 



Семінарське заняття 13. 

Тема 16. Основи права міжнародної економічної конкуренції 

1. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у сфері міжнародної 

економічної конкуренції. 

2. Міжнародно-правовий механізм регулювання у сфері міжнародної економічної 

конкуренції та міжнародного співробітництва. 

3. Міжнародна економічна конкуренція та заходи боротьби з монополізмом. 

 

Семінарське заняття 14. 

Тема 17. Міжнародне трудове право 

1. Загальна характеристика міжнародного трудового права. 

2. Міжнародно-правове регулювання у сфері застосування праці і трудових 

відносин. 

3. Трудове право Європейського Союзу. 

 

Семінарське заняття 15. 

Тема 18. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

1. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 

3. Правовий статус Міжнародного арбітражного комерційного суду та Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. 
 

 

 

 


