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Модуль 1. Загальні положення міжнародного економічного права 

Тема 1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права 
 

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»: 

 

 

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: 

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. 

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


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; 

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; 

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.; 

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  

 

 

 



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  

 

  

 

 

 
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 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.. 

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. 

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: 

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 

 

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: 

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 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; 

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 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 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; 

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 

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. 

 

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 ; 

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; 

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: 

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; 

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. 

 
*   *   * 

 

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

економічного права 

 

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   

 

  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; 

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. 

 

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; 

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. 

*   *   * 

 

Тема 6. Міжнародні економічні організації 

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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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; 

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; 

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.; 

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 

 

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: 

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; 

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; 

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 : 

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 

 

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, 

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 

   

 

 

 

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; 

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; 

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. 

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. 
 

                                      *   *   * 

 

Модуль 2. 

Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного права 

 

Тема 9. Міжнародне торгове право і СОТ 

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. 

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.; 

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; 

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 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; 

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. 

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 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 

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  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 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. 

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 (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; 

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     

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. 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 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; 

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: 

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,  

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: 

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 

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 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: 

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; 

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 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; 

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. 

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,  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 

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 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: 

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 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  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 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  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 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 

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).  

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 

 

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: 

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: 

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


а) ПРООН; 

б) ЮНЕП; 

в) ЮНКТАД; 

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. 

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: 

а) ФАО; 

б) ІФАД; 

в) ЮНІДО; 

г) ЮНЕСКО. 

16. У якому році було укладено Угоду про співробітництво в сфері промислового розвитку між 
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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; 

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 

 

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 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 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; 

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.; 

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: 

а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між Кабінетом Міністрів України 
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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; 

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 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; 
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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. 

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 

 

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: 

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; 

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 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 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; 

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.; 

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 

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 

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 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

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: 

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 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 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 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. 


