
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ)  

з навчальної дисципліни ,,МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО” 

для студентів спеціальності 081 «Право» 
 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 
__________ проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 

 



Модуль 1 

Загальні положення міжнародного економічного права 

 

1.Поняття та принципи сучасного міжнародного правопорядку. 

2.Поняття та становлення сучасного міжнародного економічного 

правопорядку. 

3. Основні проблеми сучасного міжнародного економічного  правопорядку. 

4. Поняття міжнародних економічних відносин. Зміст та значення 

міжнародних економічних відносин. 

5. Україна в  міжнародному економічному співробітництві. 

6. Принципи та основні засади зовнішньої політики України. 

7. Поняття, предмет та функції міжнародного економічного права. 

8. Загальна характеристика Європейського права. 

9. Система права Європейського союзу. 

10. Особливості гармонізації законодавства України з правом Європейського 

Союзу. 

11. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 

18.03.2004р. 

12. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права. 

13. Міжнародні економічні договори як основне джерело міжнародного 

економічного права. 

14. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. 

15. Класифікація міжнародних договорів. 

16. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного економічного 

права. 

17. Загальні принципи права як джерела міжнародного економічного права. 

18. Судові рішення та рішення міжнародних організацій як джерела 

міжнародного економічного права. 

19. Поняття та система принципів міжнародного економічного права. 

20. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 

економічного права: принципи мирного співіснування та суверенної рівності 

держав. 

21. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 

економічного права: принципи рівноправ’я і самовизначення народу, 

співробітництва держав, невтручання та сумлінного виконання міжнародних 

зобов’язань. 

22. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного 

економічного права: принципи взаємної вигоди та розгляду міжнародних 

спорів мирними засобами. 

23. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного 

права: принципи розвитку міжнародних економічних і науково-технічних 

відносин між державами та юридичної рівності і недопустимості економічної 

дискримінації. 



24. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного 

права: принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних 

зв’язків. 

25. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного 

права: принципи невід’ємного суверенітету держав над їх природними та 

іншими ресурсами, найбільшого сприяння і національного режиму. 

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

27. Класифікація суб’єктів міжнародного економічного права. 

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

29. Класифікація держав як суб’єктів міжнародного економічного права. 

Міжнародна правосуб’єктність держав. 

30. Права та обов'язки держав згідно Хартії економічних прав і обов'язків 

держав 1974 р. 

31. Імунітет держави. Види імунітетів держав. 

32. Міжнародні економічні організації як суб’єкт міжнародного економічного 

права. 

33. Організація Об’єднаних Націй (ООН) як суб’єкт міжнародного 

економічного права. 

34. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

35. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД). 

36. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин. Ознаки 

ТНК. 

37. Принципи діяльності ТНК. 

38. Правове регулювання діяльності ТНК. Андський пакт 1969 р. і його роль у 

діяльності ТНК. 

39. Кодекс поведінки ТНК. 

40. Поняття та значення міжнародних економічних договорів. 

41. Види міжнародних економічних договорів. 

42. Правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних 

договорів. 

43. Договори з міжнародними економічними організаціями. 

44. Договори про зовнішньоекономічну діяльність. 

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

міжнародних економічних договорів.  

 

Модуль 2 

Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного 

економічного права 

 

46. Поняття, джерела та система міжнародного торгового права.  

47. Основні принципи міжнародної торгівлі. 

48. Загальна характеристика міжнародних торговельних договорів.  

49. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів  від 11 квітня 1980 р. 

50. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація.  



51. Організаційна структура СОТ. 

52. Особливості членства  в СОТ.   

53. Україна як постійний член СОТ. 

54. Поняття та джерела міжнародного валютного права. 

55. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи. 

56. Міжнародні кредитні організації і фонди. 

57. Становлення міжнародної валютної системи. Бреттон-Вудська валютна 

угода. Ямайська валютна угода. 

58. Особливості Європейської валютної системи. 

59. Загальна характеристика міжнародного інвестиційного права. 

60. Джерела міжнародного інвестиційного права. 

61. Вашингтонська конвенція 1965 р. «Про порядок вирішення інвестиційних 

спорів між державами та іноземними особами». 

62. Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього агентства 

з гарантій інвестицій. 

63. Угода щодо торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС). 

64. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. 

65. Універсальні багатосторонні міжнародні договори як джерела 

міжнародного митного права. 

66. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур 

від 18 травня 1973 р. 

67. Багатосторонні регіональні угоди, як джерела міжнародного митного 

права. 

68. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва. 

69. Україна у міжнародному митному співробітництві. 

70. Поняття та джерела міжнародного транспортного права. 

71. Правове регулювання міжнародних морських перевезень. 

72. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень. 

73. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень. 

74. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень. 

75. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі 

промисловості. 

76. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у галузі сільського 

господарства. 

77. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного співробітництва. 

78. Роль Міжурядової організації ООН з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва. 

79. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню 

космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1966 р. 

80. Конвенція ООН з морського права 1982 р. 

81. Міжнародно-правове регулювання у сфері міжнародної економічної 

конкуренції. 

82. Міжнародне співробітництво України у галузі захисту економічної 

конкуренції. 

83. Загальна характеристика міжнародного трудового права. 



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

відносин. 

85. Міжнародний кодекс праці Міжнародної Організації Праці (МОП). 

86. Міжнародна співпраця України з МОП. 

87. Конвенції МОП, ратифіковані Україною. 

88. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

89. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». 

90. Правовий статус Міжнародного арбітражного комерційного суду при 

Торгово-промисловій палаті України. Правовий статус Морської арбітражної 

комісії при Торгово-промисловій палаті України. 
 


