
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО 

Мета курсу ˗ набуття студентами системних знань щодо основних 
механізмів і форм регулювання міждержавних економічних відносин, 
міжнародних економічних інтеграційних процесів, з’ясування необхідності 
вступу України до міжнародних економічних організацій та інтеграційних 
об’єднань. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне економічне право» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Міжнародне приватне 
право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Світові 
фінанси», «Правове регулювання цінних паперів», «Міжнародні економічні 
відносини», «Міжнародне фінансове право» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів системи науково-теоретичних і 
практичних знань з міжнародного економічного права, всебічне і глибоке 
розуміння змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі 
міжнародного економічного права в їх регулюванні; вироблення поваги до 
законів, їх дотримання і виконання у практичній діяльності. 

 Програмні результати навчання: 
знати: місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері 

міжнародних економічних відносин; характер і зміст міжнародних економічних 
договорів, що регулюються правом; особливості захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів міжнародного економічного права з метою виховання 
правової свідомості й культури; необхідність непримиренного ставлення до 
порушень законності й правопорядку, активної громадянської позиції у боротьбі 
з ними; про глобальні економічні проблеми як фактор посилення взаємодії світу; 
нові закони, що регулюють економічне середовище міжнародного життя; 

вміти: давати правовий аналіз конкретних економічних відносин; 
використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, 
розв’язувати правові ситуації; виділяти найбільш загальні закономірності у сфері 
міжнародних економічних відносин; підготувати й скласти правову 
документацію; самостійно поповнювати, систематизувати й застосовувати 
правові знання; вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо 
обраної професії;  

володіти:  знаннями з теорії права та різних сферах національного 
економічного законодавства, правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, окремих областях міжнародних економічних відносин, права ЄС і 
практичними навичками, що дає випускникам можливість бути професійно 
ефективними і конкурентноздатними юристами в умовах викликів глобалізації 
та регіональної інтеграції, успішно опрацювати в державних органах і установах 



в Україні, національних, іноземних та міжнародних компаніях, міжнародних 
економічних організаціях в Україні та за її межами. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття та предмет міжнародного економічного права. Міжнародні 

економічні відносини, їх зміст та значення. Поняття міжнародного економічного 
права. Система міжнародного економічного права. Міжнародне економічне 
право в системі міжнародного права. Україна як суб’єкт міжнародного 
економічного співробітництва. 

Поняття принципів міжнародного економічного права. Система принципів 
міжнародного економічного права. Характеристика основних (загальних) 
принципів міжнародного економічного права. Характеристика спеціальних 
принципів міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного 
економічного права. Держава як основний суб’єкт міжнародного економічного 
права. Україна як самостійний суб’єкт міжнародного економічного права. 
Правовий статус міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного 
економічного права. Види міжнародних економічних організацій. 
Характеристика міжнародних економічних організацій в системі ООН. 
Структура, цілі і функції СОТ. Роль ТНК у міжнародних економічних 
правовідносинах. 

Поняття та організаційно-правові форми інтеграційних об’єднань. 
Інтеграція на глобальному та регіональному рівнях. Поняття внутрішньо 
інтеграційних режимів. Встановлення режиму найбільшого сприяння в 
інтеграційному об’єднанні держав. Європейський економічний простір. Історія 
створення ЄС. Загальна характеристика основних засновницьких договорів ЄС, 
Єдиного Європейського акта, Маастрихтського та Бюджетного договорів. 
Економічні засади Європейських співтовариств. Основні міжнародні акти, що 
регулюють інтеграційні процеси в межах СНД. 

Поняття і значення міжнародних економічних договорів. Правове 
регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів. Види 
міжнародних економічних договорів. Міжнародно-правове регулювання 
укладення міжнародних економічних договорів. Міжнародні економічні 
договори між державами та міжнародними економічними організаціями. 

Поняття міжнародного торговельного права. Загальна характеристика 
джерел міжнародного торговельного права. Поняття та класифікація 
міжнародних торговельних договорів. Багатостороннє регулювання міжнародної 
торгівлі. Лібералізація та протекціонізм у міжнародній торгівлі. Поняття 
тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі та їх завдання. 
Тарифні заходи, які застосовуються країнами для врегулювання доступу 
іноземних товарів на національні ринки. Кодекс з митної оцінки товарів. 
Стратегія ВТО у сфері митного регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні 



обмеження. Ліцензування та контингування. Технічні бар’єри. Регулювання 
експорту та імпорту в Україні. 

Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного 
права. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва з митних 
питань. Значення митної діяльності та законодавство про неї. Державна митна 
служба та її правовий статус. Митний кодекс України – основа правового 
регулювання митної справи в Україні. 

Поняття та система міжнародного валютного права. Джерела 
міжнародного валютного права. Організаційно-правовий механізм міжнародної 
валютної системи. Міжнародні кредити і їх регулювання. Поняття валютних 
правовідносин. Суб’єкти валютних правовідносин. Правовий режим здійснення 
операцій з валютними цінностями. Загальні положення з питань валютного 
регулювання. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і 
валютного контролю. 

Поняття та джерела міжнародного транспортного права. Правове 
регулювання міжнародних морських перевезень. Правове регулювання 
міжнародних річкових перевезень. Правове регулювання міжнародних 
залізничних перевезень. Правове регулювання міжнародних автомобільних 
перевезень. Правове регулювання повітряних перевезень. 

Поняття міжнародного інвестиційного права. Поняття капіталовкладень та 
інвестицій. Ринок інвестицій. Об’єкт і предмет регулювання міжнародного 
інвестиційного права. Суб’єкти міжнародного інвестиційного права. Джерела 
міжнародного інвестиційного права. Загальна характеристика двосторонніх і 
багатосторонніх міжнародних інвестиційних договорів. «Кодекси поведінки» 
для інвестиційної сфери. Міжнародне інвестиційне право та внутрішнє право. 
Правовий режим приймання та захисту інвестицій, встановлений Україною та 
іншими країнами. Гарантії інвестицій за внутрішнім правом. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 


