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Методичні

матеріали

щодо

забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне
комерційне право” (для бакалаврів).― К.: МАУП, 2016.

Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів містять
пояснювальну записку, тематичний план, питання, винесені на самостійний
розгляд із курсу "Міжнародне комерційне право", теми рефератів, питання для
самоконтролю, а також список літератури.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації міжнародної
економіки дедалі більше підприємств, незалежно від їх належності до
державного чи приватного сектора, організаційної форми, розмірів майна,
сфери діяльності отримали можливість брати активну участь у міжнародному
комерційному

співробітництві.

міжнародно-правове

У

цьому

зв’язку

набуває

регулювання

такої

діяльності.

актуальності

Засобом

такого

регулювання є правові норми, система яких становить міжнародне комерційне
право.
Мета

самостійної

роботи

студентів

з

дисципліни

"

Міжнародне комерційне право" — сприяти засвоєнню в повному
обсязі

навчальної

програми

та

формуванню

самостійності

як

особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої
полягає в умінні

систематизувати,

планувати

та

контролювати

власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни "
Міжнародне комерційне право" — засвоєння певних знань, умінь,
навичок,

закріплення

та

систематизація

здобутих

знань,

їх

застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а
також виявлення прогалин у системі знань із предмета.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчальнометодичних

засобів,

передбачених

для

вивчення

конкретної

навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники,
методичні матеріали для самостійної роботи студентів, конспект
лекцій, практикум тощо.
З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі
виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне
комерційне право” можна виділити наступні основні види самостійної
роботи:
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-

самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних
аудиторних занять;

-

пошуково - аналітична робота;

Самостійна

робота

студента

забезпечується

системою

навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали
для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо.

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
дисципліни
«Міжнародне комерційне право»
Види та форми

Форми контролю та звітності

самостійної роботи

1.1.

І. Підготовка до поточних аудиторних занять
Опрацювання
прослуханого 1.1. Активна участь у різних видах

лекційного
матеріалу,
вивчення аудиторних занять
1.2. Вивчення окремих тем або питань, 1.2.
Перевірка

правильності

що передбаченні для самостійного виконання завдань
1.3. Виконання домашніх завдань
1.3.
Перевірка

правильності

виконання завдань
письмове 1.4.
Перевірка

правильності

1.4.

Виконання

та

оформлення задач та інших робіт
1.5. Підготовка до семінарських,

виконання завдань на аудиторних
1.5. Активна участь у семінарських,

практичних (лабораторних) занять
практичних (лабораторних) заняттях
1.6. Підготовка до модульного 1.6. Написання контрольної роботи,
контролю та інших форм поточного тестування та ін.
II Пошуково-аналітична робота
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2.1. Пошук та огляд літературних 2.1. Розгляд підготовлених матеріалів
джерел за заданою проблематикою

під час аудиторних занять

2.2. Написання реферату чи доповіді 2.2 Обговорення (захист) реферату під
за заданою проблематикою

час аудиторних занять

2.3. Аналітичний розгляд наукової 2.3.

Обговорення

результатів

публікації
2.4. Аналіз конкретної виробничої

проведеної роботи під час аудиторних
2.4. Розгляд підготовлених матеріалів,

ситуації, підготовка до ситуаційних

участь у діловій грі, ситуаційних

Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, повинно проходити
в терміни між лекціями та семінарами з даних тем. На кожному семінарському
занятті проводиться перевірка вивчення студентами тем, даних на самостійне
опрацювання, що передбачає проведення усного опитування, перевірки
рефератів по заданим темам, внесення питань, винесених на самостійне
опрацювання, в перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі,
студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна
користуватися під час виступу.
Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою
проходить під керівництвом викладача, який вказує студенту, де можна знайти
відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії статті
тощо) та консультує студента з приводу аналізу різних видів літературних
джерел, допомагає зробити аналітичний розгляд наукових публікацій.
Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм поточного
контролю передбачає :
1. Опрацювання конспектів лекцій, із питань, які винесені на модульний
та поточний контроль.
2. Опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників по
темах, винесених на модульний та поточний контроль.
Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом часу,
відведеного навчальним розкладом, до відповідного семінарського заняття, на
якому відбудеться модульний контроль знань.
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При підготовці рефератів студенти використовують як основну так і
додаткову літературу, проводять власний аналіз та реферування літературних
джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях,
кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських
гуртках, конференціях.
Найбільш

поширеною

формою

усного

оприлюднення

результатів

пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. Доповідь
— документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки,
пропозиції.

Вона

призначена

для

усного

(публічного)

прочитання

та

обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу
та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді становить 4— 8 сторінок.
Якщо доповідь складається з 4—6 сторінок, вона називається повідомленням.
Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні
правові акти, та обов`язкову й додаткову літературу по темі. Обсяг реферату
складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор.), основна частина ( 810 стор.), висновки ( 1-2 стор.); перелік використаних джерел. Реферат
виконується на білому папері формату А4 .При підготовці реферату студенти
проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати
заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них
можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках,
конференціях.
Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські
заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з наступних форм :
- усна – студент повинен відповісти на питання, винесені на відповідне
семінарське заняття, які задає йому викладач;
- доповідь – студент готує доповідь за заданою йому викладачем темою по
відповідному семінарському заняттю;
- реферат – за погодженням із викладачем студент готує реферат із
відповідної теми семінарського заняття.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»
№

Назва змістового модуля і теми

п/п
І

Змістовий модуль 1. Загальні засади міжнародного комерційного
права
Тема

1.

Поняття,

предмет,

система

і

джерела

міжнародного

комерційного права.
Тема 2. Державне регулювання міжнародної комерційної діяльності.
Тема 3. Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної
комерційної діяльності.
Тема 4. Поняття та види суб’єктів міжнародного комерційного права.
Тема 5. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів. Торгова
реєстрація комерсантів.
ІІІ

Змістовий модуль 2. Правове регулювання договірних правовідносин в
міжнародному комерційному праві
Тема 6. Загальна характеристика міжнародних комерційних контрактів.
Тема 7. Основні види комерційних угод у міжнародній практиці.
Тема 8. Контракти юридичного та комерційного посередництва.
Міжнародна діяльність по виконанню робіт та наданню послуг.

IV

Змістовий модуль 3. Окремі проблемні аспекти міжнародного
комерційного права
Тема 9. Вирішення міжнародних комерційних спорів.
Тема 10. Міжнародно-правове регулювання проблем неспроможності і
банкрутства.
Разом годи: 180
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО"
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Загальні засади міжнародного комерційного права
Тема 1. Поняття, предмет, система і джерела міжнародного комерційного
права
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Тенденції розвитку міжнародного комерційного права (ЮНСІТРАЛ,
Гаазькі конференції з міжнародного приватного права, ЮНКТАД,
УНІДРУА, МОП, МАГАТЕ та ін.).

2.

Класичні джерела міжнародного комерційного права.

3.

Звичаї, традиції як джерела міжнародного комерційного права.

4.

Процес кодифікації.

5.

Lex mercatoria : історія і сучасність.

6.

Міжнародні договори як джерела міжнародного комерційного права.

7.

Інституціональні

джерела:

органи

законодавчої

влади,

органи

виконавчої влади, суди професійні організації.
Питання для самоконтролю:
1.

Яке можна дати визначення терміну „міжнародне комерційне право” ?

2.

Яке місце міжнародного комерційного права як галузі права в системі
міжнародного права ?

3.

Яка мета міжнародного комерційного права ?

4.

Які ви можете назвати критерії відносин, що регулюються національним
правом підприємницької діяльності ?

5.

Хто може приймати участь в міжнародних комерційних правовідносинах
?

6.

Яку роль відіграють міжнародні урядові організації в розвитку джерел
правового регулювання міжнародного комерційного права ?
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7.

Яка роль міжнародних неурядових організацій в розвитку джерел
правового регулювання міжнародного комерційного права ?

8.

Які тенденції розвитку міжнародного комерційного права існують в
даний час ?

Теми рефератів:
1. Міжнародне комерційне право як галузь права.
2. Джерела міжнародного комерційного права.
3. Lex mercatoria.
Література [1-21, 23, 29, 30, 32, 37, 38, 43, 45-47]

Тема 2. Державне регулювання міжнародної комерційної діяльності
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Податки як інструменти публічно-правового регулювання міжнародних
комерційних правовідносин.

2.

Типи систем оподаткування.

3.

Кількісні обмеження, що використовуються державами для регулювання
експортно-імпортних операцій.

4.

Тарифні методи регулювання міжнародної комерційної діяльності.

5.

Використання

державою

фінансових

механізмів

регулювання

міжнародної комерційної діяльності.
Питання для самоконтролю:
1.

Назвіть методи державного регулювання комерційної діяльності.

2.

Які існують методи впливу держави на учасників міжнародних
комерційних відносин ?

3.

В чому полягає особливість торгово-політичних методів державного
регулювання міжнародної комерційної діяльності?

4.

Які ви знаєте принципи, на яких повинне будуватися опосередковане
публічно-правове регулювання діяльності приватних осіб ?

5.

Назвіть об’єкт та мету антимонопольної діяльності держави.
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6.

Які існують засоби антимонопольного регулювання ?

Теми рефератів:
1. Участь держави в регулюванні міжнародної комерційної діяльності
2. Специфіка методів державного регулювання міжнародної комерційної
діяльності
Література [1, 21, 23, 30, 35, 46]
Тема 3. Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної
комерційної діяльності
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Універсальні міжнародні організації, які визначають публічний порядок
у сфері міжнародного комерційного обороту.

2.

Діяльність

Комісії

ООН

по

міжнародному

торговому

праву

(ЮНСІТРАЛ) в сфері міжнародного комерційного права.
3.

Діяльність багатобічного агентства по інвестиційних гарантіях (БАГІ) в
сфері міжнародного комерційного права.

4.

Діяльність Співдружності незалежних держав в сфері встановлення
публічного порядку в міжнародному комерційному праві.

5.

Чорноморське економічне співробітництво (ЧЭС) в сфері міжнародного
комерційного права.

6.

Роль і значення неурядових галузевих міжнародних організацій у
регулюванні міжнародної комерційної діяльності.

7.

Діяльність регіональних міжнародних фінансових організацій по
встановленню публічного порядку в міжнародному комерційному праві.

Питання для самоконтролю:
1.

Які ви знаєте міжнародні універсальні організації, що займаються
проблемами міжнародного комерційного права ?

2.

Якими проблемами міжнародного комерційного права займається
ЕКОСОР ?

3.

Якими проблемами міжнародного комерційного права займається
Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) ?
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4.

Якими проблемами міжнародного комерційного права займається
Організація ООН по промисловому розвитку (ЮНІДО) ?

5.

Які міжнародні документи в сфері міжнародного комерційного права
прийняла ЮНСІТРАЛ ?

6.

Якими проблемами міжнародного комерційного права займається
Міжнародний валютний фонд (МВФ) ?

7.

Якими проблемами міжнародного комерційного права займається
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) ?

8.

Які міжнародні документи в сфері міжнародного комерційного права
прийняла Міжнародна торговельна палата (МТП) ?

9.

Якими напрямки регулювання міжнародних комерційних відносин
займається Європейський союз/Європейські співтовариства ?

10. Які міжнародні документи в сфері міжнародного комерційного права
прийняла СНД ?
Теми рефератів:
1. Україна та стандарти ГАТТ/СОТ в сфері міжнародного комерційного
права.
2. Міжнародні фінансові організації в сфері встановлення публічного
порядку в міжнародному комерційному праві.
3. Діяльність СНД в сфері міжнародного комерційного права.
4. Діяльність Міжнародної торговельної палати (МТП) та її вплив на
розвиток міжнародного комерційного права.
5. Діяльність УНІДРУА та її вплив на розвиток міжнародного комерційного
права.
Література [1, 21, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 56]
Тема 4. Суб’єкти міжнародного комерційного права
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Держава як суб'єкт міжнародного комерційного права.
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2.

Міжнародні регіональні організації як суб'єкти міжнародного
комерційного права.

3.

Правовий

статус

Європейського

об'єднання

як

суб'єкта

міжнародного комерційного права.
4.

Правовий статус Європейської компанії як суб'єкта міжнародного
комерційного права.

5.

Правовий статус Європейського центрального банку як суб'єкта
міжнародного комерційного права.

6.

Транснаціональні корпорації як суб'єкта міжнародного комерційного
права.

7.

Особливості

реєстрації

суб'єктів

міжнародних

комерційних

відносин.
Питання для самоконтролю:
1. Яких ви знаєте суб'єктів міжнародного комерційного права ?
2. Які міжнародні організації можуть вважатися суб'єктами міжнародного
комерційного права ?
3. В чому полягає особливість держави як суб'єкта міжнародного
комерційного права ?
4. Для яких цілей було створено Європейське об'єднання ?
5. В яких питаннях Європейська компанія може бути прирівняна до
національних акціонерних товариств ?
6. Назвіть особливості статусу Європейської компанії.
7. В яких напрямах здійснює свою діяльність Європейський центральний
банк ?
8. Якими видами операцій користується Європейський центральний банк на
відкритому ринку ?
Теми рефератів:
1. Поняття комерсанта і торгової угоди в міжнародному комерційному праві
2. Діяльність держави в міжнародному комерційному обігу.
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3. Особливості

забезпечення

виконання

ТНК

умов

міжнародних

комерційних договорів.
Література [1-3, 17, 18, 21-24, 26, 30, 35, 39]
Тема 5. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів.

Торгова

реєстрація комерсантів
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів у країнах Західної
Європи.

2.

Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів у країнах Східної
Європи.

3.

Способи

державної

реєстрації

суб’єктів

міжнародної

комерційної

діяльності.
4.

Особливості реєстрації окремих видів суб’єктів міжнародної комерційної
діяльності.

5.

Особливості реєстрації ТНК в країнах СНД.

Питання для самоконтролю:
1. Які ви знаєте види та способи реєстрації суб’єктів міжнародної
комерційної діяльності ?
2. Які умови створення ТНК передбачено Угодою СНД про сприяння у
створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових,
страхових і змішаних транснаціональних об'єднань 1994 р. ?
3. Який порядок реєстрації ТНК передбачено Конвенцією СНД про
Транснаціональні корпорації 2000 р. ?
Теми рефератів:
1. Мета, види і способи державної реєстрації суб’єктів міжнародної
комерційної діяльності.
2. Особливості реєстрації ТНК.
3. Права і обов’язки комерсанта.
4. Торгова реєстрація.
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Література [1-3, 17, 18, 21-24, 26, 30, 35]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Правове регулювання договірних правовідносин в міжнародному
комерційному праві
Тема 6. Загальна характеристика міжнародних комерційних контрактів
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Правове регулювання інститутів оферти та акцепту за міжнародними
договорами.

2.

Правове регулювання вибору права, що застосовується до міжнародних
комерційних договорів.

3.

Особливості

регулювання

укладення

міжнародних

комерційних

контрактів у Принципах УНІДРУА.
4.

Недобросовісна конкуренція та конкуренція, яка суперечить контракту.

5.

Відповідальність за невиконання умов міжнародного комерційного
контракту.

Питання для самоконтролю:
1. Якими

міжнародними

актами

регулюється

питання

права,

яке

застосовується до міжнародних комерційних договорів ?
2. Яка сфера дії Віденської конвенції ООН про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів 1980 р. ?
3. Яка сфера дії Гаазької конвенції про право, яке застосовується до
договорів міжнародної купівлі продажу товарів 1986 р. ?
4. Які питання регулює Гаазька конвенція про право, яке застосовується
до договорів з посередниками та про представництво (агентським
договорам) 1978 р. ?
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5. В яких випадках сторони контракту за Римською конвенцією про
право, яке застосовується до договірних зобов'язань 1980 р. можуть
перепідпорядкувати свій договір праву будь-якої іншої держави ?
6. Які

питання

регулюють

Принципи

міжнародних

комерційних

контрактів УНІДРУА ?
Теми рефератів:
1. Міжнародно-правові акти в сері регулювання договорів купівлі продажу.
2. Міжнародно-правові акти в сері регулювання права вибору права, що
застосовується до міжнародних комерційних договорів.
Література [1-5, 9, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55]

Тема 7. Головні види комерційних угод у міжнародній практиці
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Основні види зовнішньоекономічних операцій.

2.

Правове регулювання лізингу в міжнародному комерційному обігу.

3.

Факторинг та форфейтинг в міжнародному комерційному праві.

4.

Франчайзингові угоди в міжнародному комерційному праві.

5.

Міжнародні комерційні договори в сфері міжнародних перевезень.

6.

Міжнародна торгівля правами на результати інтелектуальної діяльності.

7.

Міжнародна інвестиційна діяльність.

8.

Обов’язки продавця і покупця у контрактах міжнародної купівліпродажу.

9.

Правове регулювання зустрічної торгівлі в міжнародному комерційному
праві.

10. Викуп застарілої продукції в міжнародному комерційному обігу.
Питання для самоконтролю:
1. До якого виду зовнішньоекономічних операцій відноситься хайрінг ?
2. До якого виду зовнішньоекономічних операцій відносяться компенсаційні
угоди ?
3. Якими міжнародними угодами регулюються договори факторингу ?

16
4. Які види лізингу ви знаєте ?
5. Яка сфера дії Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. ?
6. Які права та обов'язки продавця і покупця передбачено Принципами
міжнародних комерційних договорів УНІДРУА ?
7. Що передбачають угоди типу «світч» ?
8. Що означає термін "організація прогресивної зборки" ?
Теми рефератів:
1.

Договір купівлі-продажу в міжнародному комерційному праві.

2.

Факторинг та форфейтинг в міжнародному комерційному праві.

3.

Правове регулювання різних видів лізингу.

4.

Договір чартеру в міжнародному комерційному праві.

5.

Ліцензійні угоди в міжнародному комерційному праві.

Література [1-4, 9-11, 13, 14, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55]

Тема

8.

Контракти

юридичного

та

комерційного

посередництва.

Міжнародна діяльність по виконанню робіт та наданню послуг
Питання, винесені на самоопрацювання:
1. Інжинірингові послуги.
2. Правове регулювання комісійних угод в міжнародному комерційному
праві.
3. Правове регулювання дилерської та дистриб'юторської діяльності в
міжнародному комерційному праві.
4. Договори в сфері надання послуг з міжнародного перевезення.
5. Особливості договорів міжнародного перевезення пошти різними видами
транспорту.
Питання для самоконтролю:
1. Якими міжнародними угодами регулюються договори з торговельними
посередниками ?
2. Як розподіляються права і обов’язки сторін за договором комісії ?
3. Яке доручення комісіонера називається делькредере ?
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4. Чи може дилер діяти на основі договору про винятковий продаж ?
5. Як розподіляються права та обов’язки сторін за договором про право на
продаж ?
Теми рефератів:
1. Правове регулювання дилерських та дистриб’юторських договорів в
міжнародному комерційному праві.
2. Правове

регулювання

консигнаторських

договорів в міжнародному

комерційному праві.
3. Міжнародно-правове регулювання надання послуг та виконання робіт.
Література [1-4, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Окремі проблемні аспекти міжнародного комерційного права

Тема 9 Вирішення міжнародних комерційних спорів
Питання, винесені на самоопрацювання:
1. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ.
2. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж.
3. Нью-Йоркська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень
1958 р.
4. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів між державами
й особами з інших держав.
Питання для самоконтролю:
1. Які ви знаєте види міжнародних комерційних арбітражів ?
2. Назвіть відмінності міжнародних арбітражних судів від державних.
3. Яка сферу діяльності Міжамериканської комісії комерційного арбітражу
(МАККА) ?
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4. Які процесуальні норми застосовуються міжнародними комерційними
арбітражами ?
5. Які умови виконання рішень іноземних міжнародних комерційних
арбітражів передбачені Нью-Йоркською конвенцією про виконання
іноземних арбітражних рішень 1958 р. ?
Теми рефератів:
1. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу
2. Сутність та види арбітражної угоди
Література [1, 2, 5-8, 12, 15, 16, 19, 23, 30, 32, 36-38, 44, 48]

Тема 10. Міжнародно-правове регулювання проблем неспроможності і
банкрутства
Питання, винесені на самоопрацювання:
1.

Органи конкурсного управління.

2.

Стадії конкурсного провадження та їх наслідки.

3.

Процедури банкрутства, що застосовуються до боржника в різних
державах

4.

Європейська Конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства 1990р.

5.

Конвенція Європейського союзу про транскордонну неспроможність
1995р.

Питання для самоконтролю:
1. Сформулюйте поняття транскордонної неспроможності
2. Назвіть методи регулювання транскордонної неспроможності
3. Охарактеризуйте джерела регулювання транскордонної неспроможності
4. Назвіть критерії неспроможності в різних державах
5. Наведіть коло осіб, які можуть бути визнані неспроможними в державах
англо-американського типу
6. Охарактеризуйте моделі регулювання транскордонної неспроможності в
СНГ
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Теми рефератів:
1.

Характеристика

універсальної

системи

міжнародно-правового

регулювання транскордонної неспроможності
2.

Специфіка регулювання транскордонної в межах ЄС

Література [2, 22, 23, 27, 30, 53, 54]
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