
МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  
  

Метою курсу є формування у студентів системи знань про правову систему 
СОТ, зміст угод СОТ, які складають «пакет документів СОТ», ступінь їх застосування 
у внутрішньому законодавстві членів СОТ; міжнародно-правові основи регулювання 
міжнародної торгівлі товарами та послугами; стан існуючого міжнародного 
торговельного правопорядку; доктринальні та нормативні підходи щодо правового 
регулювання відносин у системі СОТ, пов'язаних з укладенням, виконання та виходом 
із «пакету» договорів СОТ.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Механізми функціонування світової організації 
торгівлі» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
економічне право, управління ЗЕД.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей, які необхідні для вивчення питань, що стосуються науково-
теоретичних та практичних знань права СОТ; визначення та розкриття змісту понять 
та категорій права СОТ; знання в умовах інноваційного розвитку економіки 
основоположних механізмів міжнародноправових актів – угод СОТ.  

Програмні результати навчання:  
знати: основні поняття та категорії право СОТ; систему правових засобів захисту 
прав і законних інтересів держави, юридичних та фізичних осіб у сфері міжнародної 
торгівлі; інноваційну систему, компетенції та класифікації системи органів СОТ у 
сфері міжнародної торгівельної діяльності;  
вміти: тлумачити та розкривати основні поняття та категорії права СОТ; 
користуватись механізмом правових засобів захисту прав і законних інтересів 
держави, юридичних та фізичних осіб у сфері міжнародної торгівельної діяльності, 
вирішення спорів в рамках СОТ; складати необхідні документи з урахуванням норм 
права СОТ в умовах інноваційного розвитку економіки;  
володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
правозастосовній діяльності в сфері дії СОТ. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Загальні засади діяльності СОТ. Правовий режим торгівлі товарами в СОТ. Правовий 
режим торгівлі послугами в СОТ. Правове регулювання торгівлі аспектами прав 
інтелектуальної власності в СОТ. 
Міжнародне регулювання у сфері руху капіталів та платежів. Вирішення спорів в 
рамках СОТ. Україна та СОТ. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 
годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.  
Форма семестрового контролю: залік.  
  


