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Мацко А.С., Кісілевич-Чорнойван О.М. Методичні матеріали щодо
забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне
торговельне право” (для бакалаврів).― К.: МАУП, 2016

Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів містять
пояснювальну записку, зміст дисципліни “Міжнародне торгівельне право”,
тематику рефератів до кожної теми, а також список літератури.

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Міжнародна

торгівля

разом

з

міжнародним

поділом

праці

і

міжнародними валютно-фінансовими відносинами є основною формою
міжнародних

економічних

відносин.

Торгові

протиріччя

викликають

найбільший резонанс у світовій економіці і, тому, правове врегулювання цієї
проблеми все частіше обговорюється в середовищі різноманітних учасників
міжнародної арени, учених і суспільства.
Знання міжнародного торгового права для юристів, як і для інших
фахівців, які працюють у галузі зовнішніх стосунків, є необхідним, оскільки у
більшості випадків своїй діяльності українці пов'язані з інтеграційними
процесами, які відбуваються в Європі і у іншому світі.
Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародне
торговельне право" є:
- поглиблення теоретичних знань із дисципліни “Міжнародне торговельне
право”, отриманих на лекціях;
- сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню
самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості;
- забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу
рекомендованої літератури;
- вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці;
- сприяння

формуванню

вмінь

студентів

щодо

проведення

наукових

досліджень із проблем пошуку, переробки, передачі та отримання
інформації на міжнародному рівні;
- поглиблення знань студентів у галузі Міжнародного публічного права,
Міжнародного економічного права, Теорії держави і права, Філософії права;
- формування
регіональних

вміння

студентів

здійснювати

міжнародно-правових

актів

аналіз
в

універсальних

області

міжнародної торгової системи;
- сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;

та

регулювання
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- вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії й практиці
міжнародно-правової та національної регламентації інформаційної сфери;
- формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо стану
забезпечення прав особи в інформаційній сфері.
Завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міжнародне
торговельне право" полягає у:
•

засвоєння та поглиблення знань із дисципліни “Міжнародне торговельне
право”;

•

засвоєння умінь та навичок з аналізу універсальних та регіональних
міжнародно-правових актів в області регулювання міжнародної торгової
системи;

•

засвоєння умінь студентів щодо проведення наукових досліджень із
проблем правового регулювання міжнародної торгівлі;

•

закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при
виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення
прогалин у системі знань із предмета.
З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі

виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне
торговельне право” можна виділити наступні основні види самостійної
роботи:
-

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.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО»
№

Назва змістового модуля і теми

п/п
І

Змістовий модуль 1.
Поняття і основні категорії міжнародного торговельного права
Тема 1. Поняття і джерела міжнародного торгового права.
Тема 2. Спеціальні принципи міжнародного торгового права.
Тема 3. Міжнародні торгові організації.
Тема 4. Тарифне регулювання в міжнародному торговому праві.
Тема 5. Нетарифне регулювання в міжнародному торговому праві.

ІІ

Змістовий модуль 2.
Співпраця держав з окремих аспектів міжнародного торгового права
Тема 6. Міжнародне регулювання транснаціональних товарних ринків.
Тема 7. Система і право ГАТТ/СОТ.
Тема 8. Вирішення суперечок в СОТ.
Тема 9. Україна і Світова Організація Торгівлі.
Разом годин: 150

ЗМІСТ
дисципліни
«МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Поняття і основні категорії міжнародного торговельного права

6

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного торгового права
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Компоненти міжнародної торгової системи та їх взаємодія.

2.

Співвідношення МторгП та lex mercatoria.

3.

Держави я суб’єкти МТоргП.

4.

Специфічні двосторонні угоди, при яких притягуються посередники і роль
кожного виконавця.

5.

Судові прецеденти і прецеденти міжнародних арбітражів і їх використання
при вирішенні торгових спорів.

Питання для самоконтролю:
1. Що означає термін “міжнародне торговельне право ”?
2. Які концепції правової природи МТП Ви знаєте?
3. Які етапи розвитку міжнародного торговельного права Ви знаєте?
4. Які види міжнародних торгових договорів Ви знаєте?
5. Як класифікують держави в сфері міжнародної торгівлі?
Теми рефератів:
1. Міжнародна торгова система як об’єкт правового регулювання.
2. Держави я суб’єкти МТоргП.
3. Система міжнародних договорів в сфері МТоргП.
Література: [1-51]
Тема 2. Спеціальні принципи міжнародного торгового права
Питання винесені на самоопрацюваня:
1. Загальна характеристика основних принципів.
2. Принцип національного режиму.
3. Принцип взаємної вигоди.
4. Принцип найбільшого сприяння.
Питання для самоконтролю:
1.

Опишіть суб'єкти дискримінації та об'єкти дискримінації.

2.

Опишіть основні принципи СОТ.
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3.

Назвіть основні елементи принципу національного режиму.

4.

Які винятки існують до принципу національного режиму?

5.

Поясніть правила національного режиму поза межами Ст.III ГАТТ.

6.

Поясніть економічні наслідки принципу національного режиму.

7.

Опишіть поняття режиму найбільшого сприяння.

8.

Яка правова основа режиму найбільшого сприяння?

Теми рефератів:
1.

Спеціальні принципи міжнародного торговельного права.

2.

Особливості

реалізації

принципу

надання

режиму

найбільшого

сприяння.
3.

Принцип недискримінації в сфері торгівлі в праві ЄС.

Література: [3-15, 25, 28, 29, 32, 35-37, 49]

Тема 3. Міжнародні торгові організації
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Діяльність ЄС в сфері МТоргП.

2.

Діяльність СНД в сфері МТоргП.

3.

Діяльність НАФТА в сфері МТоргП.

4.

Діяльність Ради митного співробітництва в сфері МТоргП.

5.

Діяльність

Міжнародного

центру

по

врегулювання

інвестиційних

суперечок.
6.

Параорганізації в МТоргП.
Питання для самоконтролю:
1. Які основні принципи рпвового регулювання міжнародної торгівлі
закріплено в установчих договорах ЄС ?
2. Які основні напрями діяльності в сфері регулювання міжнародної
торгівлі ООН ?
3. Які основні напрями діяльності в сфері регулювання міжнародної
торгівлі ЮНКТАД ?
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4. Які основні напрями діяльності в сфері регулювання міжнародної
торгівлі СНД?
5. Які основні напрями діяльності в сфері регулювання міжнародної
торгівлі НАФТА?
Теми рефератів:
1.

Нормативне

закріплення

принципу

недискримінації

в

документах

ГАТТ/СОТ і ЄС.
2.

Діяльність спеціальних установ ООН у сфері регулювання міжнародних
торгових відносин.

3.

Правове регулювання міжнародної торгівлі у рамках ЄС.

Література: [3-15, 17, 21, 25, 26, 29, 36, 37, 39, 40, 43, 45-51]

Тема 4. Тарифне регулювання в міжнародному торговому праві
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Інструменти митного регулювання.

2.

митне регулювання в ЄС.

3.

Митне регулювання в СНД.

4.

Проблема застосування антидемпінгових мит.

5.

Застосування компенсаційних мит.
Питання для самоконтролю:
1.

Визначте поняття та функції тарифу.

2. Поясніть поняття тарифної ставки.
3. Яка правова основа регулювання та положення ГАТТ щодо тарифів?
4. Поясніть економічні наслідки тарифу.
5. Поясніть

надання

переваги

тарифам

порівняно

обмеженнями.
Теми рефератів:
1. Поняття та види митного тарифу
2. Митні організації в сфері митного співробітництва

з

кількісними
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3. Митно-тарифне регулювання торгівлі
Література: [4-15, 18, 19, 21, 24-26, 28-30, 36, 37, 40, 41, 49, 51]

Тема 5. Нетарифне регулювання в міжнародному торговому праві
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Нетарифне регулювання в ЄС.

2.

Проблема субсидування та державних закупівель в ЄС.

3.

Економічні наслідки обмеження імпорту.

4.

Регулювання кількісних обмежень в СОТ.

5.

Проблема субсидування в СОТ.

6.

Угода про захисні заходи СОТ.

Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення поняттю кількісного обмеження (квоти).
2. Яка правова основа регулювання положення ст. ХІ ГАТТ щодо кількісних
обмежень?
3. Які Ви знаєте винятки до ст. ХІ?
4. Поясніть економічні наслідки кількісного обмеження (квоти).
Теми рефератів:
1.

Ліцензування в міжнародній торгівлі

2.

Технічні бар`єри в міжнародній торгівлі

Література: [4-15, 18, 19, 21, 23-26, 28-30, 34-37, 40, 41, 49, 51]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Співпраця держав з окремих аспектів міжнародного торгового права
Тема 6. Міжнародне регулювання транснаціональних товарних ринків
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Міжнародна організація з натурального каучуку.

2.

Міжнародна організація з цукру.

3.

Міжнародна рада з пшениці.
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4.

Регулювання товарних ринків в рамках СОТ.

Питання для самоконтролю:
1.

Опишіть структуру і напрями діяльності Міжнародної організації по
какао.

2.

Опишіть структуру і напрями діяльності Міжнародної організації по
цукру.

3.

Поясніть діяльність СОТ та регулювання інших секторних галузей.

4.

Опишіть сільськогосподарську торгівлю: доступ до ринку, підтримку
вітчизняного виробника, експортні субсидії.

5.

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів та
Угода про технічні бар'єри у торгівлі: назвіть осонні принципи та
сфери регулювання.

6.

Як відбувається регулювання торгівлі текстилем та одягом у рамках
СОТ, інтеграція та поступове повернення до правил ГАТТ?

7.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОТ:
назвіть основні принципи та загальні правила.

8.

Які Ви знаєте типи інтелектуальної власності, сфери, топлені Угодою
ТRIPS?

9.

Що таке багатосторонні угоди та особливості членства у них?

Теми рефератів:
1.

Роль сфери послуг у світовій економіці.

2.

Правове регулювання транснаціональних торгових ринків.

3.

Роль спеціалізованих міжнародних організацій в регулюванні товарних
ринків.

4.

Специфіка правового регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Література: [4-15, 25-29, 30, 34, 36, 44, 49-51]

Тема 7. Система і право ГАТТ/СОТ
Питання винесені на самоопрацюваня:
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1.

Система органів СОТ.

2.

Історія розвитку ГАТТ/ГАТС.

3.

Структура та ухвалення рішень у Світовій Організації Торгівлі.

4.

Правова база регулювання торгівлі СОТ

5.

Виокремлення спеціального міжнародно-правового режиму СОТ.

6.

Категорії субсидій.

7.

Угода про субсидії.

8.

Компенсаційні заходи (ст. 10-23 Угоди про субсидії та компенсаційні
заходи)

9.

Правила СОТ для торгівлі сировинними ресурсами.

10. Торгівля послугами в рамках ГАТС.
11. Специфічні (секторальні) зобов`язання країн-членів СОТ у межах ГАТС
12. Економічні наслідки зловживання антидемпінговими заходами.
Питання для самоконтролю:
1. Коли та яким документом була заснована Світова Організація Торгівлі?
2. Назвіть основні данні про Світову Організацію Торгівлі (місце
розміщення штаб-квартири).
3. Назвіть основні сфери діяльності та функції Світової Організації Торгівлі.
4. Опишіть структуру Світової Організації Торгівлі.
5. Опишіть процес прийняття рішень у Світовій Організації Торгівлі.
6. Опишіть у загальних рисах правову базу регулювання торгівлі СОТ.
7. Членство у Світовій Організації Торгівлі – процедура вступу.
8. Дайте визначення специфіки торгівлі послугами.
9. Які способи торгівлі послугами Ви знаєте?
4. Правова основа регулювання — Генеральна угода торгівлі послугами
(ГАТС).
5. Як визначені загальні зобов'язання країн-членів СОТ у рамках ГАТС?
6. Як визначені специфічні (секторальні) зобов'язання країн-членів СОТ у
рамках ГАТС?
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Теми рефератів:
1.

Історія створення Світової Організації Торгівлі

2.

Структура і ухвалення рішень у світовій організації торгівлі.

3.

Правова база регулювання торгівлі світовою організації торгівлі.

4.

Загальні зобов'язання країн-членів СОТ в межах ГАТС.

5.

Специфічні (секторні) зобов'язання країн-членів СОТ в межах ГАТС.

6.

Антидемпінговий процес у рамках ГАТТ/СОТ.

7.

Економічні наслідки зловживання антидемпінговими заходами у сфері
міжнародної торгівлі.

8.

Угода про субсидії і компенсаційні заходи у рамках ГАТТ/СОТ.

9.

Економічні наслідки урядового субсидування.

10. Роль захисних заходів в міжнародній торгівлі.
Література: [3-15, 18-20, 23, 26-30, 32, 37, 39, 41-49]

Тема 8. Вирішення суперечок в СОТ
Питання винесені на самоопрацюваня:
1.

Застосування механізму вирішення суперечок відносно договорів, що
містяться в Доповненні I до Договору про СОТ.

2.

Особливості застосування механізму вирішення суперечок відносно
договорів, підписаних обмеженим колом країн.

3.

Функції і повноваження постійного Апеляційного органу.

4.

Формування постійного Апеляційного органу.

5.

Види позовів, що подаються для врегулювання в СОТ.

6.

Імплементація рішення.
Питання для самоконтролю:
1. Назвіть основні елементи і завдання Домовленості про правила і
процедури врегулювання суперечок.
2. Опишіть інституційну систему розв`язання спорів.
3. Які типи позовів Ви знаєте?
4. Які стадії процесу розв`язання спорів у Світовій Організації Торгівлі?
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5. Які часові рамки розгляду справ у СОТ?
Питання для самоконтролю:
1. Процес вирішення суперечок у Світовій організації торгівлі.
2. Проблеми реформування системи вирішення суперечок в СОТ.
Література: [3-16, 26-29, 31, 32, 38, 39, 42, 47]

Тема 9. Україна і Світова Організація Торгівлі
1.

Особливості та традиції переваги членства в Світовій Організації Торгівлі

2.

Шляхи покращення наслідків вступу України до СОТ

3.

Концепція мобільності

4.

Макроекономічні наслідки вступу України до Світової Організації Торгівлі

5.

Основні переваги, що отримає Україна від членства в СОТ
Питання для самоконтролю:
1. Надайте аналіз переваг членства у СОТ та шляхів їх збільшення.
2. Які шляхи існують для покращення наслідків вступу України у СОТ?
3. Опишіть стан переговорного процесу з вступу України до СОТ.
4. Які макроекономічні наслідки вступу України до Світової Організації
Торгівлі?
5. Які основні переваги отримає Україна від членства в СОТ?

Теми рефератів:
1. Адаптація національного законодавства України до вимог.
2. Україна та система вирішення суперечок в СОТ.
Література: [1-4, 11, 12, 20, 33, 38]
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