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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право»
складена відповідно до програми підготовки за другим (магістерським)
рівнем освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітні
програми «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та
«Міжнародна та Європейська економічна інтеграція». Дисципліна
викладається на 1 курсі у 1 семестрі
1. Опис навчальної дисципліни
-

-

-

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає:
ознайомленні студентів з основними механізмами і формами
регулювання міжнародних економічних відносин;
ознайомленні
з
міжнародними
економічними
інтеграційними
процесами;
формуванні у студентів розуміння сутності інститутів міжнародного
економічного права в системі світової економіки;
з’ясуванні необхідності вступу України до міжнародних економічних
організацій та інтеграційних об’єднань.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
формування знань про систему та джерела сучасного міжнародного
економічного права;
правильне розуміння студентами принципів сучасного міжнародного
економічного права, їхньої ролі та значення в контексті формування та
реалізації зовнішньої політики сучасних держав, юридичної природи
міжнародних економічних договорів, порядку та стадій їх укладання,
тлумачення, а також – концептуальним підходам щодо формування
міжнародно-правових інституцій у сфері створення та реалізації норм
сучасного міжнародного економічного права;
формування в студентів навичок щодо самостійного тлумачення
міжнародно-правових норм у вказаній сфері;
оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу та практичного
застосування нормативно-правових актів з метою розв'язання питань та
проблем, які виникають в міжнародних економічних
1.3. Кількість кредитів: 3
1.4. Загальна кількість годин: 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Для освітньої програми “Міжнародні економічні
відносини”
Рік підготовки

1-й

1-й
Семестр

1-й

1-й
Лекції

16 год.
16 год.
- год.
58 год.

10 год.(в тому числі 4- ауд, 6- дистанційно)
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання
знати:
 поняття, предмет та принципи міжнародного економічного права;
 джерела діючого міжнародного та національного права в сфері
регулювання міжнародних економічних відносин;
 поняття і значення міжнародних економічних договорів, порядок
укладання
міжнародних
економічних
договорів
згідно
з
законодавством України;
 поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного торговельного
права, особливості регулювання експорту та імпорту товарів за
законодавством України;
 поняття міжнародного спору та основні засоби вирішення спорів, що
виникають у міжнародних економічних відносинах;
 сучасні стандарти в сфері міжнародно-правового регулювання
міжнародних економічних відносин.
 основні тенденції розвитку міжнародного економічного права,
зокрема, в умовах глобалізації.
вміти:
 аналізувати джерела міжнародного економічного права;
 аналізувати основні принципи міжнародного економічного права;
 працювати з міжнародними нормативно-правовими актами;
 застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань;
 знаходити недоліки та порушення міжнародного законодавства в
міжнародних економічних договорах;

 аналізувати та надавати характеристику міжнародним економічним
організаціям.
 характеризувати правовий статус суб’єктів міжнародних економічних
відносин
 аналізувати
міжнародно-правові
документи,
що
стосуються
регулювання зовнішньоекономічних відносин країн;
 аналізувати документи ВТО та інших міжнародних організацій в сфері
правового
регулювання
торгово-економічних,
інвестиційних,
фінансових відносин;
 аналізувати судову практику по регулюванню спорів в економічній
сфері;
 аналізувати
міжнародно-правові
документи,
що
стосуються
регулювання зовнішньоекономічних відносин країн;
 аналізувати документи ВТО та інших міжнародних організацій в сфері
правового
регулювання
торгово-економічних,
інвестиційних,
фінансових відносин;
 аналізувати судову практику по регулюванню спорів в економічній
сфері;
 самостійно вивчати та аналізувати вітчизняну та зарубіжну літературу з
проблем міжнародного економічного права.
Навчальна дисципліна «Міжнародне економічне право» базується на
знаннях з таких дисциплін, як: «Міжнародне публічне право», «Міжнародні
економічні відносини».
2. Тематичний план навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, предмет, система, джерела та принципи
міжнародного економічного права (МЕП). Суб’єкти міжнародного
економічного права.
Лекція 1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права.
Джерела міжнародного економічного права
Поняття міжнародного економічного права як науки та навчальної
дисципліни. Предмет правового регулювання міжнародного економічного
права. Загальні доктрини правової природи міжнародного економічного
права. Система міжнародного економічного права. Загальні підходи до
визначення системи міжнародного економічного права. Основні інститути
міжнародного економічного права.
Поняття джерел міжнародного економічного права. Міжнародні
економічні договори як джерело міжнародного економічного права. Поняття,
класифікація міжнародних економічних договорів. Міжнародно-правовий
звичай як джерело міжнародного економічного права. Загальні принципи
міжнародного права. Спеціальні принципи міжнародного економічного

права. Рішення міжнародних судів. Доктрина. Резолюції міжнародних
міжурядових організацій.
Лекція 2. Суб’єкти міжнародного економічного права.
Поняття та види суб’єктів міжнародного економічного права.
Держава як суб’єкт міжнародного економічного права, державний
суверенітет. Економічні права та обов’язки держав. Диференціація держав у
міжнародному економічному праві.
Поняття та загальна характеристика імунітету держави. Загальні
наукові підходи до визначення імунітету держав. Теорія абсолютного
імунітету. Теорія функціонального імунітету. Обмеження імунітету держави.
Загальна характеристика видів державного імунітету. Юрисдикційний
імунітет держави. Майновий імунітет держави. Імунітет держави від
попереднього забезпечення позову. Імунітет держави від примусового
виконання судового рішення.
Поняття, класифікація міжнародних економічних організацій.
Особливості міжнародних економічних організацій. Завдання та цілі
міжнародних економічних організацій. Універсальні міжнародні економічні
організації. Міжнародні економічні організації̈ системи ООН. Регіональні
міжнародні економічні організації. Спеціалізовані міжнародні економічні
організації, параорганізації та групи інтересів.
Поняття та класифікація транснаціональних корпорацій. Значення та
роль транснаціональних корпорацій у сучасних міжнародних економічних
відносинах. Питання про визнання правосуб’єктності транснаціональних
корпорацій у міжнародному економічному праві.
Тема 2. Міжнародний економічний правопорядок. Економічна
інтеграція держав і міжнародне економічне право.
Лекція 3. Поняття та етапи становлення сучасного міжнародного
економічного правопорядку.
Поняття та ознаки сучасного міжнародного економічного правопорядку.
Характеристика основних етапів становлення сучасного міжнародного
економічного правопорядку. Забезпечення дотримання міжнародного
економічного правопорядку.
Лекція 4. Економічна інтеграція держав
Поняття та організаційно-правові форми інтеграційних об’єднань.
Інтеграція на глобальному та регіональному рівнях. Встановлення режиму
найбільшого сприяння в інтеграційному об’єднанні держав.
Європейський економічний простір. Загальні засади ЄС. Правові засади
ЄС. Загальна характеристика інших регіональних інтеграційних об’єднань
держав: НАФТА, ЛАІ, МЕРКОСУР, КАРІКОМ, АСЕАН.

РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 3. Міжнародне торговельне право.
Лекція 5. Міжнародна торговельна система та її компоненти.
Міжнародне торговельне право
Міжнародна торговельна система та її компоненти. Поняття, предмет
міжнародного торговельного права. Джерела міжнародного торговельного
права.
Спеціальні принципи міжнародного торговельного права. Принципи
регулювання міжнародної торгівлі за Генеральною угодою з тарифів і
торгівлі.
Лекція 6. Право СОТ та його особливості.
Право СОТ та його особливості. Загальна характеристика Генеральної
угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Загальні зобов’язання держав-членів
СОТ у сфері міжнародної торгівлі послугами. Секторальні зобов’язання
держав-членів СОТ у сфері міжнародної торгівлі послугами.
Тема 4. Врегулювання спорів у міжнародних економічних
відносинах.
Лекція 7. Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах.
Поняття міжнародного спору. Специфіка вирішення міжнародних
економічних спорів. Загальна характеристика засобів вирішення спорів, що
виникають у міжнародних економічних відносинах. Дипломатичні
переговори як один із засобів вирішення міжнародних економічних спорів.
Міжнародний комерційний арбітраж.
Міжнародно-правова
відповідальність
у
сфері
міжнародних
економічних відносин.
Тема 5. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції
Лекція
8.
Характеристика
міжнародного
ринку
праці.
Транснаціональний рух робочої сили, напрями трудової міграції.
Правове регулювання трудової міграції на універсальному та
регіональному рівнях. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні
проблем трудової міграції. Міжнародно-правове регулювання статусу
працівників-мігрантів. Конвенція ООН про захист прав всіх трудящихмігрантів та членів їх сімей 1990 року.
Правовий режим допуску трудящих мігрантів на національні ринки
праці. Особливості правового регулювання національних ринків праці.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

1
Тема 1. Поняття,
предмет, система,
джерела
міжнародного
економічного права
(МЕП). Суб’єкти
міжнародного
економічного права
Тема 2. Міжнародний
економічний
правопорядок
Економічна інтеграція
держав і міжнародне
економічне право
Разом за розділом 1
Тема 3. Міжнародне
торговельне право
Тема 4. Врегулювання
спорів у міжнародних
економічних
відносинах.
Тема 5. Міжнародноправове регулювання
трудової міграції
Разом за розділом 2
Усього годин

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с.
л п лаб. інд. с.
р.
р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13
Розділ 1. Загальна частина
24
4 4
16 20
2
18

22

46
22

4

4

14 20

2

18

8 8
30 40
Розділ 2. Особлива частина
4 4
14 22

4

36

2

20

11

2

2

7

12

2

10

11

2

2

7

16

2

14

44
90

8 8
16 16

6
10

44
80

28 50
58 90

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Поняття, предмет, система, джерела міжнародного економічного
права (МЕП).
Суб’єкти міжнародного економічного права
Міжнародний економічний правопорядок
Економічна інтеграція держав.
Міжнародна торговельна система та її компоненти. Міжнародне
торговельне право
Право СОТ та його особливості
Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах.
Міжнародно-правове регулювання трудової міграції
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1

Поняття, предмет, система, джерела міжнародного економічного
права (МЕП).
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами про поняття, сутність міжнародного
економічного права
Суб’єкти міжнародного економічного права
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Міжнародний економічний правопорядок
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами, підготувати доповіді.
Економічна інтеграція держав і міжнародне економічне право
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами про поняття, сутність інтеграційних
процесів
Міжнародне торговельне право
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Право СОТ та його особливості
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах.
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді
Міжнародно-правове регулювання трудової міграції
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді
Разом

2

3

4

5

6

7

8

Кількість
годин
денна заочна
8
10

8

8

7

10

7

8

7

10

7

10

7

10

7

14

58

80

6. Методи контролю
Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на практичних
заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного
контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної
роботи.
Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів:
 Усні відповіді на практичних заняттях;
 Письмового експрес-контролю;
 Тестові завдання;
 Виконання творчих завдань;
 Розв’язування ситуативних задач.

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих тем.
Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, що
полягає в оцінці засвоєння студентами знань на підставі виконання ними
певних видів робіт на практичних заняттях.
7. Схема нарахування балів
денна форма навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Т1

Т2

Т3

12

12

12

Розділ 2
Т4

Сума

Разом
Т5
60

12

Екзамен

40

100

12

Т1, Т2 ... – теми розділів.

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі
усного опитування , виступів студентів та тестового контролю із заздалегідь
визначених питань. За виступ на семінарському занятті студент може
отримати від 1 (доповнення, уточнення після відповіді або виступу іншого
студента) до 6 (розгорнутий аналіз питання із залученням даних наукових
статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.
Максимальна сума балів за екзамен складає 40. Відповідно, максимальна
кількість набраних балів по вивченню дисципліни складає 100 балів.
Схема нарахування балів
Заочна( дистанційна) форма навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Т1

Т2
12

Т3
12

Розділ 2
Т4
12

Екзамен

Сума

Разом
Т5
12

60

40

100

12

Т1, Т2 ... – теми розділів.

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі
тестового експрес-контролю студентів із заздалегідь визначених питань.
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.
Максимальна сума балів за екзамен складає 40. Відповідно, максимальна
кількість набраних балів по вивченню дисципліни складає 100 балів.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90 – 100

Відмінно

70-89

Добре
Задовільно

50-69
1-49

Незадовільно

8. Рекомендована література
Основна література
1. Международное экономическое право: Учебник / В.М.Шумилов. – М:
ЮРАЙТ, 2014. – 612 с.
2. Дахно I.I. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. – 2-ге вид.,
стереотип / І.І. Дахно. – К.: МАУП, 2009. – 160 с.
3. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право: підручник / В.Л. Чубарєв. –
К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.
4. Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право: учебное пособие /
Э.Л.Кузьмин. – М.: Проспект, 2008. – 196 с.
5. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. / Д.Карро,
П.Жюйар. – М.: Международные отношения, 2006. – 608 с.
6. Международное экономическое право: учебное пособие/ под редакцией
А.Н. Вылегжанина.- М.:КНОРУС, 2012.- 272 с.

1.
2.
3.
4.

5.

Допоміжна література
Міжнародне право: словник-довідник./ за заг.ред Т.Л. Сироїд. – Х.:
Юрайт, 2014 ,- 408 с.
Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и
магистратуры/ под ред. А.Х.Абашидзе. М.: Юрайт,2014. – 687 с.
Право Європейського Союзу. Підручник / За ред. В.І. Муравйова. – К.,
2014.
Баймуратов М. А. Организация Объединённых Наций в условиях
глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности
деятельности: [моногр.] / М. А. Баймуратов,В. Б. Мелинишин, Ю. А.
Волошин; под ред. М. А.Баймуратова. – М.: ТрансЛит, 2008. – 272 с.
Кулеба Д. І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і
практика : моногр. / Д. І.Кулеба; за наук. ред. О. В. Задорожнього; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Вид. Дім
“Промені”, 2007. – 304 с.

6. Осика С.Г., Коновалов В.В. Вирішення спорів у Світовій оганізації
торгівлі Київ, нац.. торг.-екон.ин-т. – К.,, 2011. – 280 с.
7. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс
(Академический курс): учебник. М.: Волтерс Клувер, 2004. - 477 с
8. Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин :
навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.
9. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне
забезпечення
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2598.
2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня
1969 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118/page
3. Віденська конвенція про право договорів між державами та
міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21
березня 1986 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04
4. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від
23 серпня 1978 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_185
5. Всесвітня поштова конвенція від 1 січня 1996 р. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_297
6. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних
повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р. // Верховна Рада України.
Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181
7. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961г.
// Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08
8. Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154
9. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10
декабря 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183
10. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038

11. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
від 14 червня 1974 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/995_002
12. Cеульская конвенция 1985 г. об учреждении многостороннего агентства
по гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. // Верховна Рада України.
Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_268
13. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Обьединенных Наций от 24 октября
1970 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_5693.
14. Декларация об установлении нового международного экономического
порядка от 1 мая 1974 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/ show/995_339
15. Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці від 18
червня 1998 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_260
16. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров от
15 ноября 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ualaws//show/995_568
17. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации
от 15 апреля 1994 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/
show/152_002
18. Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12 декабря
1974
г.
//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/?uid=1042.1.546
19. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15
квітня 1994 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_01832
20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377; 2003. –
№ 30. – Ст. 247.
21. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого
1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 199;
2003. – № 30. – Ст. 247.
22. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

10. Офіційні сайти, розміщені в мережі Інтернет:

http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.
http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
http://ccu.gov.ua – Офіційний сайт Конституційного Суду України.
http://president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України.
http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй
http://www.icj-cij.org - Офіційний сайт Міжнародного Суду ООН
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil - Офіційний сайт Ради
ООН з прав людини
http://www.wtj.com - Офіційний сайт Всесвітньої торговельної
організації
http:/coe.int - Офіційний сайт Ради Європи
http://europa.eu.int - Офіційний сайт Європейського Союзу
http://itlos.org – Офіційний сайт Міжнародного трибуналу з
морського права
http://icc-cpi.int - Офіційний сайт Міжнародного кримінального
суду
http://echr.coe.int - Офіційний сайт Європейського суду з прав
людини
11. Перелік екзаменаційних питань
1.
Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного економічного
права, їх юридична сила.
2.
Види міжнародних економічних договорів.
3.
Врегулювання спорів у рамках СОТ.
4.
Встановлення режиму найбільшого сприяння в інтеграційному
5.
Держава як суб’єкт міжнародного економічного права.
6.
Джерела міжнародного економічного права.
7.
Джерела міжнародного торговельного права.
8.
Економічні права та обов’язки держав.
9.
Загальна система преференцій для країн, що розвиваються.
10. Загальна характеристика засобів вирішення зовнішньоекономічних
спорів.
11. Загальна характеристика інтеграційного об’єднання АСЕАН.
12.
Загальна характеристика інтеграційного об’єднання ЛАІ.
13.
Загальна характеристика інтеграційного об’єднання НАФТА.
14.
Загальна характеристика міжнародних економічних організацій.
15.
Загальна характеристика міжнародних торговельних організацій.

16.
Загальна характеристика спеціальних принципів міжнародного
економічного права.
17.
Загальні доктрини міжнародного економічного права.
18.
Загальні положення Закону України « Про міжнародні договори
України» від 2004 року.
19.
Загальні принци міжнародного права.
20. Загальні, правові та економічні засади ЄС.
21.
Зміст принципу міжнародної економічної безпеки.
22.
Зміст принципу найбільшого сприяння.
23.
Зміст принципу невід’ємного суверенітету держави на свої природні
ресурси.
24.
Зміст
принципу
поваги
суверенітету
держави
у
сфері
зовнішньоекономічних зв’язків.
25.
Зміст принципу співробітництва в МЕП.
26. Імунітет держави та його види.
27.
Конвенція ООН про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх
сімей 1990 року.
28.
Мета, функції та сфера діяльності Світової організації торгівлі.
29.
Методи регулювання відносин у міжнародному економічному праві
30.
Міжнародне правонаступництво держав.
31. Міжнародний звичай як джерело міжнародного економічного права.
32. Міжнародні інтеграційні об’єднання.
33.
Міжнародні неурядові економічні організації та параорганізації.
34. Міжнародно-правова
відповідальність
у
сфері
міжнародних
економічних відносин.
35.
Міжнародно-правове визнання держав.
36.
Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на універсальному
рівні.
37. Міжнародно-правове регулювання статусу працівників-мігрантів.
38. Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права.
39. Особливості укладання міжнародних економічних договорів згідно з
законодавством України.
40. Питання про визнання правосуб’єктності транснаціональних
корпорацій у міжнародному економічному праві.
41.
Поняття і структура міжнародного економічного договору.
42.
Поняття міжнародного торговельного права як підотраслі
міжнародного економічного права.
43. Поняття міжнародного торговельного права.
44. Поняття та види імунітетів держав у міжнародному економічному
праві.
45. Поняття та класифікація міжнародних торговельних договорів.
46. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного економічного права.
47. Поняття та ознаки сучасного міжнародного економічного
правопорядку.

48. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права як
науки та галузі міжнародного публічного права.
49. Порядок прийняття рішень у Світовій організації торгівлі.
50. Правовий статус міжнародної економічної організації як суб’єкта
міжнародного економічного права.
51. Принцип найбільшого сприяння в міжнародній торговельній системі.
52. ресурси.
53.
Роль Міжнародної організації праці в регулюванні проблем трудової
міграції.
54. Специфіка вирішення міжнародних економічних спорів.
55. Спеціальні принципи міжнародного економічного права
56. Структура Світової організації торгівлі.
57. Сутність пільгового і преференційного режимів у міжнародному
економічному праві.
58. Теорії абсолютного та функціонального імунітету держав.
59. Україна як самостійний суб’єкт міжнародного економічного права.
60. Універсальні міжнародні економічні організації.
61. Характеристика міжнародних економічних організацій в системі ООН.
62. Характеристика основних етапів становлення сучасного міжнародного
економічного правопорядку.

