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Назва дисципліни 
Право Світової Організації Торгівлі 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри європейського права, професор Жана Моне 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua, 

oksana.holovko.havrysheva@gmail.com 

тел. (032)-239- 47-99 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 12.30-13.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Право Світової Організації Торгівлі») є нормативною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі 

(магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Із набуттям Україною повноправного членства України у СОТ у 2008 

році правова система, сформована у рамках цієї організації, стала 

визначальною для формування торгівельних відносин України у 

міжнародному вимірі. Правове регулювання торгівлі товарами, 

послугами та торгівельними аспектами інтелектуальної власності у 

міжнародній площині вимагає узгодження із відповідними 

стандартами СОТ. Окрім цього, для вирішення торгівельних спорів у 

сучасному світі важливе місце має практика СОТ, де Україна була і 

відповідачем, і позивачем, і в якості залученої сторони. Україна також 

формує свою практику використання торгівельних інструментів СОТ. 

Мета дисципліни Навчальна дисципліна «Право СОТ»  має за мету ознайомити 

студентів V курсу з питаннями функціонування системи угод 

Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів. 

Важливим є розгляд міжнародно-правових актів та практики 

застосування їх державами та міжнародними організаціями. 

mailto:oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua
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Завданнями дисципліни є:  

- Розкрити поняття права СОТ, його особливості та характерні 

риси; 

- Охарактеризувати інституційні механізми регулювання 

сучасних міжнародних економічних відносин, сучасні 

стандарти та перспективами розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності;  

- Ознайомлення із правовими інструментами вирішення спорів у 

рамках СОТ із проведенням рольової гри – засідання органу з 

регулювання спорів СОТ. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Угода про заснування Світової організації торгівлі, Офіційний 

Вісник України  від 05.07.2010, — 2010 р., № 48, / № 33, 2010, 

ст. 970; № 84, 2010, ст. 298 /, стор. 226, стаття 1601. 

2. Угода про заснування Консультаційного Центру з питань права 

СОТ, Офіційний Вісник України від від 16.07.2021, — 2021 р., 

№ 54, стор. 55, стаття 3319, код акта 105863/2021. 

3. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, 

Офіційний вісник України від від 12.04.2010 — 2010 р., № 24, / 

№ 31, 2008, ст. 960 /, стор. 161, стаття 970. 

4. Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до 

Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права 

СОТ: Закон України № 1550-IX  від 15 червня 2021 р., 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 35, ст.29. 

5. Про затвердження плану заходів щодо адаптації української 

економіки до вимог СОТ: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України N 1381-р від 30.10.2008 р. із змінами та доповненнями, 

доступно з  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-2008-

%D1%80#Text 

6. Генеральна угода про тарифи і торгівлю, 1994  р., Офіційний 

Вісник України від 12.11.2010 — 2010 р., № 84, стор. 303, 

стаття 2989. 

7. Угода про торговельні аспекти інтелектуальної власності, 1994 

р., Офіційний Вісник України від 12.11.2010, — 2010 р., № 84, 

стор. 503, стаття 2989. 

8. www.wto.org – Офіційний сайт Світової Організації Торгівлі. 

9. Осика С.Г,, Бакалінська О.О., Пятницький В.Г. (2019) Право 

Світової Організації Торгівлі-стрижень міжнародного 

торговельно-економічного права: Навч. посіб. у 3-х т., К., 

Видавництво КНТЕУ. 

10. Зенкин И.В. Право Всемирной Торговой Организации. – М.:  

торгівельні зв’язки України. – Київ: Знання України, 2008. 

11. Довгань В. Право Світової організації торгівлі. Вступ України. 

– Київ: КНТ, 2009. 

12. Narlikar A. The World Trade Organization: A Very Short 

Introduction. – Oxford: OUP, 2005. 

13. Van den Bossche P., Prévost. Essentials of WTO Law – 

Cambridge: CUP, 2016.  

14. Van den Bossche P, Zdlouc W., The Law and Policy of the World 

Trade Organization: Text, Cases and Materials. – Cambridge: CUP, 

2019. 

15. Horn H., Mavrodis P.C. (ed.). Legal and Economic Principles of 

World Trade Law (The American Law Institute Reporters Studies 

on WTO Law). – Cambridge: CUP, 2015. 
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16. www.wto.org – офіційна веб-сторінка Світової Організації 

Торгівлі. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 58 год. 

Заочна форма навчання: лекції - 6 год., семінарські заняття - 6 год., 

самостійна робота - 78 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен знати: 

 Зміст історичні передумови виникнення сучасного правового 

регулювання міжнародної торгівлі; 

 Нормативний зміст положень угод ГАТТ, ГАТС та ТРІПС; 

 Правові засади функціонування СОТ на основі Мараккеського 

договору і особливості її міжнародно-правового статусу; 

 Поняття та зміст права СОТ, а також особливості його дії у 

правових системах держав-членів СОТ; 

 Основи функціонування інституційно-правового механізму 

СОТ, і, зокрема особливості механізму вирішення спорів у 

рамках СОТ; 

 Правові засади співпраці України та СОТ. 

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен 

вміти: 

 застосовувати отримані знання для вирішення практичних 

завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з СОТ; 

 аналізувати джерела права СОТ та розуміти механізм їхньої дії 

у правовій системі України; 

 оцінювати стан відповідності законодавства України з праву 

СОТ; 

 системно та комплексно аналізувати проблемні питання у 

діяльності СОТ, відносинах Україна-СОТ та визначати 

тенденції правового регулювання міжнародної торгівлі; 

 орієнтуватися в літературі за фахом. 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 

національних та міжнародних судах, міжнародних комерційних 

арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН 7. Захищати інтереси власної держави у національних судах, 

міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та 

організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних конференціях 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного права 

та права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати їхні 

наслідки для різних суб’єктів національного і міжнародного права. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок. 

http://www.wto.org/


Формат курсу Очний / заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем, допомога у роботі над індивідуальним науковим 

дослідженням 

Теми Тема 1. Загальні засади діяльності СОТ. 

Тема 2. Правовий режим торгівлі товарами в рамках СОТ. 

Тема 3. Правовий режим торгівлі послугами в рамках СОТ. 

Тема 4. Правове регулювання  торгівельних аспекті прав 

інтелектуальної власності в рамках СОТ?  

Тема 5. Міжнародне регулювання у сфері руху капіталів та платежів. 

Тема 6. Механізм регулювання спорів в рамках СОТ. 

Тема 7. Україна і СОТ. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит з урахуванням поточної успішності, індивідуальних наукових 

досліджень та інших форм активності студентів під час навчального 

процесу 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, 

міжнародного економічного права, правового регулювання ЗЕД, 

цивільного права і процесу, господарського права і процесу, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату курсу. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія, індивідуальні наукові дослідження для студентів.  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій; доступ до наукових баз даних 

HeinOnline, JSTOR тощо. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• поточна успішність – 50%; 

• іспит у письмовій формі - 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають індивідуальну наукову 

роботу робіт. Іспит відбувається у письмовій формі (у формі тесту). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 



курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

 


