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Програма навчальної дисципліни 

 «Міжнародне економічне право» 
 

Анотація 

 

На сучасному етапі становлення міжнародних відносин під впливом 

процесів глобалізації та інтеграції на перший план виходить дослідження 

правових та економічних систем країн світу та становлення правових форм 

їхнього економічного розвитку на міжнародному рівні. При цьому активний 

розвиток даних процесів зумовлює зближення та тісна взаємодії між 

національними економічними системами держав внаслідок чого розширюється 

та змінюється коло правовідносин котре регулюється нормами міжнародного 

економічного права. Дані тенденції в свою чергу зумовлюють розвиток 

міжнародного правопорядку та видозмінюють юридичні механізми 

регулювання міжнародних економічних відносин. За таких умов виникає 

необхідність у теоретичному осмисленні, аналізі та вивченні міжнародного 

економічного права як науки та навчальної дисципліни.  

Структура навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» 

складається із Загальної та Особливої частини в яких розкриваються як 

теоретико-правові засади функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин так і досліджується їхня специфіка, особливості. 

Водночас вивчення даної навчальної дисципліни нерозривно пов’язане з 

опрацюванням значної кількості міжнародних договорів, конвенцій та інших 

правових актів (як міжнародного так і національного характеру) за допомогою 

яких здійснюється безпосередній вплив на регулювання міжнародних 

економічних відносин.  

Метою вивчення курсу «Міжнародне економічне право» полягає у 

формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно  набуття ними  

системних знань про норми та принципи регулювання міжнародних 

економічних відносин; про основні засади формування та функціонування 



інститутів даної галузі міжнародного права та встановлення їхнього місця в 

системі світової економіки. 

Даний курс охоплює вивчення як загальнотеоретичних проблем котрі 

мають місце у міжнародному економічному праві так і дослідження 

функціонування окремих його підгалузей: міжнародного торгівельного права, 

міжнародного фінансового права, міжнародного інвестиційного права.  

Завданням даної навчальної дисципліни є: 

– формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату 

міжнародного економічного права; 

– вивчення основних теорій, вироблених доктриною міжнародного 

економічного права; 

– оволодіння основними прийомами та засобами роботи з джерелами 

міжнародного економічного права та матеріалами судової практики; 

– набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для 

вирішення практичних завдань 

Після завершення курсу студент повинен знати: 

 основні засади правового регулювання міжнародних економічних відносин; 

 правову природу норм міжнародного економічного права та їх види; 

 загальні та спеціальні принципи міжнародного економічного права; 

 основні організаційно-правові форми міжнародного економічного 

співробітництва  

 основні засади формування та функціонування інститутів міжнародного 

економічного права; 

 особливості в правовому регулюванні окремих підгалузей міжнародного 

економічного права. 

Після набуття теоретичних знань з даного предмету студент повинен вміти: 

– застосовувати отриманні знання для вирішення практичних завдань 

пов’язаних з налагодженням та розбудовою міжнародних економічних 

відносин нашої держави з іншими державами. 

– виокремити та проаналізувати проблеми, котрі мають місце під час 



вирішення спорів між суб’єктами міжнародного права у сфері економічних 

відносин 

– аналізувати джерела міжнародного економічного права 

– орієнтуватися в літературі за фахом 

Курс «Міжнародне економічне право» складається з  лекцій,  семінарів 

та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 

академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються 

на вивченні теорії міжнародного економічного права та аналізі відповідних 

міжнародних договорів та інших документів. Самостійна робота передбачає 

самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи 

ознайомлення із літературою на відповідну тему, опрацювання рішень 

міжнародних судових органів, проведення наукових досліджень та 

підготовку до дискусій на семінарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма курсу  

 

Тема 1.  

Предмет, система та завдання курсу «Міжнародне економічне 

право» 

  

Міжнародне економічне право як галузь міжнародного публічного 

права, наука та навчальна дисципліна. Необхідність вивчення міжнародного 

економічного права на сучасному етапі в процесі професійної підготовки 

юриста-міжнародника та економіста. Теоретико-правові аспекти методології 

дослідження міжнародного економічного права. 

Співвідношення курсу «Міжнародне економічне право» з іншими 

навчальними дисциплінами (міжнародне публічне право, міжнародне 

приватне право, теорія міжнародного права, міжнародне морське право, 

міжнародне повітряне право та ін.). Роль загальнотеоретичних, історичних та 

галузевих юридичних наук у вивченні міжнародного економічного права.  

Система курсу навчальної дисципліни «Міжнародне економічне 

право». Теоретичні та прикладні аспекти даної дисципліни. Огляд базових 

міжнародних правових актів, рішень та рекомендацій міжнародних 

організацій, рішень міжнародних та арбітражних судів а також спеціальної 

літератури.  

 

Тема 2. 

Поняття, предмет та система міжнародного економічного права 

 

Виникнення, розвиток та становлення міжнародних економічних 

відносин, їх зміст та особливості. Міжнародні  економічні  відносини,  як  

об'єкт  правового  регулювання.  Особливості  та значення  правової  

регламентації  економічних  взаємовідносин між  державами на  сучасному 

етапі.  



Поняття  та предмет міжнародного  економічного  права,  як  галузі  

міжнародного  публічного  права. Метод міжнародного економічного права 

та його специфіка. Основні  доктрини, щодо  сутності та  змісту 

міжнародного  економічного  права. 

Міжнародне економічне право в системі права. Підгалузі  та  інститути  

міжнародного економічного права. Поняття та ознаки норм міжнародного 

економічного права. Структура норм міжнародного економічного права. 

Види норм міжнародного економічного права та їх класифікація. 

 

Тема 3. 

Джерела міжнародного економічного права 

 

Поняття та особливості джерел міжнародного економічного права. 

Система джерел міжнародного економічного права. Критерії класифікації 

джерел міжнародного економічного права: за сферою застосування, за 

способом формування та прийняття, за юридичною силою. 

Міжнародний договір як основне джерело міжнародного економічного 

права. Поняття, види та класифікація міжнародних економічних договорів. 

Загальноекономічні та спеціальні міжнародні економічні договори. 

Двосторонні міжнародні торгівельно-економічні договори: про вільну 

торгівлю, про взаємну поставку окремих видів товарів та послуг, про 

співробітництво у митній сфері, тощо. Багатосторонні міжнародні 

торгівельно-економічні договори. 

Поняття та структура міжнародного економічного договору. Основні 

стадії прийняття міжнародного економічного договору: договірна ініціатива, 

узгодження та прийняття тексту, встановлення автентичності та 

парафування. Форми виразу згоди держави на обов’язковість для неї 

міжнародного економічного договору. Вступ міжнародного економічного 

договору в силу та його реєстрація і опублікування. 

Поняття та значення міжнародного  звичаю,  як  джерела  міжнародного  



економічного  права.  Формування та основні сфери регулювання ним 

міжнародних економічних відносин. Використання звичаєво-правової норми 

в міжнародному економічному праві. Особливості  правового  звичаю    в    

регулюванні    сучасних  міждержавних  економічних відносин. 

Рішення та рекомендації міжнародних організацій в системі джерел 

міжнародного економічного права. Порядок прийняття та види рішень 

міжнародних економічних організацій. Доктрина та прецедент як допоміжні 

джерела міжнародного економічного права. Систематизація, кодифікація та 

уніфікація в міжнародній економічній системі. 

 

Тема 4. 

Принципи міжнародного економічного права 

 

 Поняття, ознаки та система принципів міжнародного економічного 

права та їх правове значення. Класифікація принципів міжнародного 

економічного права  та  їх місце в регулюванні міждержавних економічних 

відносин.  

Загальні  принципи  міжнародного  економічного  права (незастосування 

сили, невтручання, мирного вирішення спорів, рівноправності та 

самовизначення народів, територіальної цілісності, добросовісного 

виконання міжнародних зобов’язань, суверенної рівності держав, 

співробітництва та поваги до прав і свобод людини) та їх правовий зміст. 

Спеціальні  принципи  міжнародного  економічного  права (принципи 

економічної недискримінації, найбільшого сприяння, національного режиму, 

взаємної вигоди, суверенітету держави над своїми економічними ресурсами, 

преференційності  та  їх  правовий  зміст. Конвенційний характер принципів 

міжнародного економічного права. 

 

 

 



Тема 4. 

Суб’єкти міжнародного економічного права 

 

Поняття та специфіка суб’єктів міжнародного економічного права. Види 

суб’єктів міжнародного економічного права. Поняття правосуб’єктності в 

міжнародному праві та її складові частини. Держава – основний суб’єкт 

міжнародного економічного права. Особливості  участі  держави  в  

регулюванні міжнародного  економічного  співробітництва. Економічні 

права та обов’язки держав. Питання  правонаступництва  держав в  

міжнародному економічному праві. 

Поняття та сутність державного імунітету. Концепції абсолютного та 

функціонального державного імунітету та їх застосування. Судовий 

(юрисдикційний) імунітет держави в міжнародному економічному праві. 

Імунітет від попереднього забезпечення позову та його реалізація в 

міжнародному економічному праві. Імунітет від примусового виконання 

винесеного судового рішення. 

  Поняття  та  види  міжнародних  економічних  організацій та їх  

правосуб'єктність  в міжнародному економічному праві. Міжурядові 

міжнародні економічні організації. Неурядові міжнародні економічні 

організації. Особливості міжнародних економічних організацій як суб’єктів 

міжнародного економічного права. Нормотворча та нормореалізуюча 

діяльність міжнародних економічних організацій. 

Універсальні  міжнародні  економічні організації та  ООН. Економічна 

та соціальна рада ООН та її роль в регулюванні міжнародних економічних 

відносин. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі та кодифікація 

міжнародного економічного права. Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

та її діяльність щодо регулювання міжнародних економічних відносин. 

Регіональні і спеціальні міжнародні економічні організації. Параорганізації 

та «групи інтересів» в міжнародному економічному праві.  

 



Тема 5 

Правове регулювання діяльності ТНК в міжнародному 

економічному праві 

 

Поняття, види транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх роль у 

міжнародній економічній системі. Питання  міжнародної  правосуб'єктності  

ТНК  та міжнародне економічного право. Міжнародно-правове регулювання 

діяльності ТНК. Резолюції міжнародних організацій щодо питань діяльності 

ТНК. Кодекс поведінки ТНК. Регулювання діяльності ТНК в організації 

економічного співробітництва та розвитку. Національно-правове 

регулювання діяльності ТНК. Проблеми та перспективи   міжнародно-

правового регулювання діяльності ТНК 

 

Тема 6 

Право європейської економічної інтеграції 

 

Поняття  економічної  інтеграції  держав,  як  основного  напрямку  

розвитку  сучасних економічних відносин. Інтеграція та економічне 

співробітництво. Види економічної інтеграції держав. Організаційно-правові 

форми інтеграційних об’єднань держав: зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок, валютний союз, економічний союз, політичний союз. 

Внутрішньоінтеграційний режим та принцип найбільшого сприяння. 

Джерела міжнародно-правового регулювання інтеграційних процесів. 

Регіональні інтеграційні об’єднання держав. Європейський  Союз,  як 

вища форма  інтеграції держав. Паризький договір 1951 р. та створення 

Європейського об’єднання вугілля та сталі. Римські договори 1957 р. та 

створення Європейського економічного співтовариства та Європейського 

співтовариства з атомної енергії. Маастрихтський договір 1992 р. та 

створення Європейського Союзу. Лісабонський договір 2007 р. та економічна 

інтеграція. Правове  регулювання  зовнішньоекономічних  зв'язків  ЄС  з  



третіми  країнами.  

Тема 7 

Міжнародне торгове право 

 

Міжнародна торгівельна система та її компоненти. Поняття та предмет 

міжнародного торгівельного права та його система. Двосторонній та 

багатосторонній методи регулювання міжнародної торгівлі. Принципи 

міжнародного торгівельного права. Джерела міжнародного торгівельного 

права та їх класифікація. Торгівельні договори, як основне джерело 

міжнародного торгівельного права. Звичай та його роль у сфері міжнародної 

торгівлі. Міжнародні правила тлумачення торгівельних термінів 

(ІНКОТЕРМС). 

Міжнародно-правові форми регулювання торгівельного співробітництва 

між державами. Генеральний договір по тарифам та торгівлі (ГАТТ). 

Виключення із загального режиму ГАТТ. Результати Уругвайського раунду 

ГАТТ. Світова організація торгівлі, як міжнародна торгівельна організація. 

Право Світової організації торгівлі та його особливості. Основні принципи 

ГАТТ/СОТ. Міжнародна торгова палата та багатосторонні торгівельні 

переговори. 

Митно-тарифне регулювання міжнародної торгівлі товарами. 

Міжнародне митне тарифне співробітництво на універсальному рівні. 

Міжнародне бюро публікації митних тарифів. Гармонізована система опису 

та кодування товарів. Митна оцінка товарів в рамках ГАТТ/СОТ. 

Антидемпінгові засоби в рамках ГАТТ/СОТ.  

Митно-тарифне регулювання торгівлі товарами нетарифними засобами. 

Нетарифні торгівельні обмеження. Кількісні обмеження та ліцензування. 

Спеціальні захисні засоби. Субсидії та компенсаційні засоби. Технічні 

бар’єри в торгівлі. Санітарні та фітосанітарні засоби.  Податки як нетарифні 

обмеження. 

Поняття та особливості міжнародного ринку послуг. Генеральна угода 



про торгівлю послугами. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної 

власності. Угода про інвестиційні засоби пов’язані з торгівлею. Міжнародно-

правове регулювання окремих секторів послуг. Міжнародно-правове 

регулювання економічних відносин у сфері транспорту: морського, 

повітряного, автомобільного, річкового, тощо. Правове регулювання 

міжнародного ринку трудових послуг. 

 

Тема 8 

Міжнародне фінансове право 

 

Гроші як об’єкт та інструмент міжнародної торгівлі. Міжнародна 

фінансова система та її компоненти. Поняття, предмет та система 

міжнародного фінансового права. Інституційні основи Бреттон-Вудської 

валютно-фінансової системи. Право та система Міжнародного валютного 

фонду. Функції МВФ щодо надання фінансової допомоги державам-членам. 

Правові форми надання МВФ фінансової допомоги державам-членам. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 

Міжнародне валютне право та регулювання валютних операцій. Правове 

регулювання міжнародних кредитних відносин. Публічно-правові 

міжнародні кредитні відносини. Проблеми регулювання державних боргових 

зобов’язань. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків. 

Міжнародні організації у фінансовій сфері. 

 

Тема9 

Міжнародне інвестиційне право 

 

Міжнародна інвестиційна система та її структурні елементи. Поняття та 

предмет міжнародного інвестиційного права. Джерела міжнародного 

інвестиційного права. Принципи міжнародного інвестиційного права. 

Правові режими допуску інвестицій та статус іноземних інвесторів. Правове 



регулювання захисту інвестицій. Правове регулювання прямих іноземних 

інвестицій. 

Міжнародно-правовий режим прямих іноземних інвестицій. 

Двосторонні та багатосторонні методи регулювання транскордонного руху 

інвестицій. Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування у 

міжнародному інвестиційному праві. Двосторонні угоди щодо захисту та 

стимулювання інвестицій. Багатостороннє агентство з гарантування 

інвестицій. Внутрішньодержавний правовий режим в Україні. 

 

Тема 10 

Україна та міжнародне економічне співробітництво 

 

Україна та  формування  нового  міжнародного  економічного  

правопорядку  в XXI столітті. Становлення  та  розвиток  міжнародної  

правосуб'єктності  України  в  економічній  сфері. Актуальні питання 

правонаступництва України після розпаду СРСР. Україна - сторона 

багатосторонніх та двосторонніх міжнародних економічних договорів. 

Правові засади регулювання економічного співробітництва між 

Україною та регіональними економічними організаціями. Правові механізми 

співпраці між Україною та Європейським Союзом. Угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом: основні положення, структура, 

проблеми підписання та набуття чинності. Зона вільної торгівлі як 

основоположна частина Угоди про асоціацію. 
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Плани семінарських занять 

 

Тема 1 

Поняття, предмет та система міжнародного економічного права 

 

1. Передумови виникнення та становлення міжнародних економічних відносин 

та їх правове регулювання. 

2. Поняття, предмет та функції міжнародного економічного права. 

3. Система міжнародного економічного права 

4. Норми міжнародного економічного права та їх класифікація. 

5. Співвідношення міжнародного економічного права з міжнародним 

публічним та приватним правом. 

6. Міжнародне економічне право як галузь права, наука та навчальна 

дисципліна. 
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Тема 2. 

Джерела міжнародного економічного права 

( 4 години) 



           1 заняття 

1. Поняття, ознаки та особливості джерел міжнародного економічного права 

2. Класифікація джерел міжнародного економічного права 

3. Міжнародний договір, як основоположне джерело міжнародного 

економічного права: поняття, структура, стадії укладання та вступ в силу. 

4. Двосторонні та багатосторонні міжнародні економічні договори та їх 

види. 

2 заняття 

1. Міжнародно-правовий звичай, як джерело міжнародного економічного 

права. 

2. Рішення та рекомендації міжнародних організацій та їх місце в системі 

джерел міжнародного економічного права 

3. Доктрина, як допоміжне джерело міжнародного економічного права та 

сфери її використання. 

4. Прецедент як допоміжне джерело міжнародного економічного права та 

його роль в регулюванні міжнародних економічних відносин. 

5. Систематизація та кодифікація міжнародного економічного права. 
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Тема 3. 

Принципи міжнародного економічного права 

 

1. Поняття, ознаки та значення принципів міжнародного економічного 

права. 

2. Система принципів міжнародного економічного права та їх 

класифікація 

3. Загальні принципи міжнародного економічного права та їх види 

4. Спеціальні принципи міжнародного економічного права та їх види 

5. Кодифікація принципів міжнародного економічного права та їх 

конвенційний характер. 

 

Наукова література 

1. Горобець. К.В. Осмислюючи верховенство міжнародного права / К.В. 

Горобець // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. 
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Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016. – С. 45–70 
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4. Задорожна С.М. Загальновизнані принципи права – фундамент міжнародного 

права та міжнародного правопорядку / С.М.  Задорожна // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Правознавство. – 2014. – Випуск 728. – С. 64–
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68. 

5. Загальні принципи міжнародного права: еволюція та сучасність : монографія 

/ С. М. Задорожна. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. 

– 360 с. 

6. Задорожній І.В. Порушення принципу поваги основних прав і свобод 

людини агресією РФ на Сході України // Від теорії міжнародного права до 

практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В. В. 

Мицика : монографія / за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, 

Одеса: Фенікс, 2016. – С. 605–61 

7. Київець О.В. Загальні принципи права в системі джерел міжнародного права: 

100 років дискусії // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав 

людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : монографія / за 

ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016. – С. 

98–114. 

8. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного права як категорія міжнародного 

права / С.М. Перепьолкін // Сучасні проблеми міжнародного права : Liber 

Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : монографія / за наук. ред. 

В. Репецького, В. Гутника. – Львів ; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 77–89. 

9. Проценко І. Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди 

в міжнародному економічному праві // Часопис Київського університету 

права. – 2011. - №4. – С. 349-352 

10. Савчук К.О. Принципи територіальної цілісності держав та непорушності 

державних кордонів як запорука стабільного міжнародного правопорядку / 

К.О. Савчук // Сучасні проблеми міжнародного права : Liber Amicorum до 

60-річчя проф. М.В. Буроменського : монографія / за наук. ред. В. 

Репецького, В. Гутника. – Львів ; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 90–110. 

11. Харчук О. Специфіка природи стандартів міжнародного економічного права 

// Український щорічник міжнародного права. — К.: Видавничий дім 

«Промені», 2010. – С. 108-118 

12. Харчук О. Визначення природи та змісту спеціальних принципів 



міжнародного економічного права // Часопис Київського університету права. 

– 2006. - №3. – С. 164-171 

 

Тема 4. 

Суб’єкти міжнародного економічного права 

(4 години) 

1 заняття 

1. Поняття правосуб’єктності в міжнародному економічному праві та її 

складові частини. 

2. Поняття та види суб’єктів міжнародного економічного права та їх 

загальнотеоретична характеристика. 

3. Держава, як основний суб’єкт міжнародного економічного права та її 

економічні права та обов’язки. 

4. Поняття, сутність та види державного імунітету та його застосування в 

міжнародному економічному праві. 

5. Правове регулювання правонаступництва держав в міжнародному 

економічному праві.  

 

2 заняття 

1. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародного економічного 

права 

2. Види міжнародних економічних організацій та їх класифікація. 

3. Універсальні  міжнародні  економічні організації та  ООН 

4. Регіональні і спеціальні міжнародні економічні організації 

5. Питання  міжнародної  правосуб'єктності  ТНК  та  його  обґрунтування  в  

доктрині міжнародного економічного права. 

 

 Наукова література 
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11. Сухорольський П.М. Вплив транснаціональних ІТ-компаній на права людини 

та проблеми еволюції міжнародного права / П.М.  Сухорольський // Сучасні 

проблеми міжнародного права  :Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. 

Буроменського : монографія / за наук. ред. В. Репецького, В. Гутника. – Львів 

; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 336–360. 

12.  Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : 



монографія / О.В. Тарасов. – Харків : Право, 2014.  – 512 с. 

13. Теленко О.M. Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та 

проблема визнання / О.M. Теленко // Гілея. – 2016. – Вип. 105. – С. 314–318. 

14.  Хмельова І.Є. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві / І.Є. 

Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 410–

413. 

 

Тема 5. 

Правове регулювання європейської економічної інтеграції 

 

1. Поняття економічної інтеграції та міжнародне економічне 

співробітництво. 

2. Форми та види економічної інтеграції держав 

3. Джерела міжнародно-правового регулювання інтеграційних економічних 

процесів. 

4. Європейський Союз, як вища форма регіональної економічної інтеграції 

держав. 

5. Історія створення та основні етапи розвитку права Європейського Союзу 

6. Правове регулювання економічного співробітництва в рамках 

Європейського Союзу: вільний рух товарів, послуг та капіталів.  

 

Наукова література 
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                                            Тема 6. 

Міжнародне торгове право 

(4 години) 

     1 заняття 

1. Міжнародна торгівельна система та її складові частини 

2. Поняття, предмет та система міжнародного торгового права. 

3. Принципи та джерела міжнародного торгового права та їх види. 

4. Міжнародно-правові форми регулювання торгівельного співробітництва між 

державами: ГАТТ, СОТ. 

2 заняття 

1. Митно-тарифне регулювання міжнародної торгівлі товарами на 

універсальному рівні. 

2. Митно-тарифне регулювання торгівлі товарами нетарифними засобами:  

 нетарифні торгівельні обмеження 

 кількісні обмеження та ліцензування 

 спеціальні захисні засоби.  

 субсидії та компенсаційні засоби 

 технічні бар’єри в торгівлі 

3. Поняття, особливості та правове регулювання міжнародного ринку послуг. 

4. Генеральна угода про торгівлю послугами. (ГАТС), як основоположна угода 

в сфері міжнародного ринку послуг. 
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11. Румянцев А. П. Міжнародна торгівля: навч. посібник / А. П. Румянцев, А. І. 

Башинська, І. М. Корнилова, Ю. В.Коваленко. – К.: Центр навчальної 
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Тема 7 

Міжнародне фінансове право 

 

1. Міжнародна фінансова система та її складові частини.  

2. Поняття, предмет та система міжнародного фінансового права. 

3. Багатосторонні валютні системи:  

 Парижська валютна система (1867-1922)  

 Бреттонвуська валютна система (1944)  

 Ямайська валютна система (1976) 

4. Право и система Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку (МБРР) 

5. Міжнародне валютне право та регулювання валютних операцій 
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Тема 8 

Міжнародне інвестиційне право 

 

1. Міжнародна інвестиційна система та її структурні елементи 

2. Поняття, предмет та система міжнародного інвестиційного права. 

3. Принципи міжнародно-правового регулювання міжнародної інвестиційної 

діяльності.  

4. Організаційно-правовий механізм регулювання міжнародної інвестиційної 

діяльності. 

5. Двосторонні та багатосторонні угоди щодо захисту та стимулювання 

інвестицій. 



6. Правового регулювання режиму іноземних інвестицій в Україні. 
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