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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Провідною міжнародною організацією у регулюванні міжнарод
ної торгівлі є Світова організація торгівлі (СОТ), яка є правонаступ
ницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та забезпечує 
інституційну і правову базу новій міжнародній торгівельній системі. 
148 членів, що охоплюють 97 % світової торгівлі, визнають 
обов’язковий характер права організації і здійснюють свої зовнішньо
економічні торгівельні відносини згідно з правом цієї організації. Та
ким чином, СОТ є основним формуючим джерелом і автором міжна
родного торгівельного права.

Метою курсу “Міжнародне торговельне право” є ознайомлення 
з особливостями правового регулювання торгівельних відносин 
в рамках СОТ.

Завдання вивчення дисципліни — вивчення основних понять між
народного торгівельного права; ознайомлення з провідною міжна
родною організацією у регулюванні міжнародної торгівлі та основ
ним формуючим джерелом і автором міжнародного торгівельного 
права — СОТ; аналіз основних принципів регулювання міжнародної 
торгівлі; ознайомлення з основними інструментами міжнародної тор
гівлі та із системою розв’язання спорів у СОТ.

Засвоївши курс дисципліни “Міжнародне торговельне право” сту
денти повинні 

знати:
·	 історію виникнення і особливості розвитку міжнародного тор

гівельного права;
·	 концепцію Іех шегсаіогіа — як нову систему міжнародноправового 

регулювання транснаціональних комерційних відносин;
·	 особливості регулювання тарифів як основного інструмента 

міжнародної торгівлі;
·	 механізм регулювання кількісних обмежень — квот;
·	 правове регулювання торгівлі послугами;
·	 захисні інструменти торгівельної політики з розгляду регулю

вання антидемпінгових заходів;
·	 основні принципи застосування субсидій та компенсаційних за

ходів;
·	 захисні інструменти торгівельної політики;
·	 правове регулювання секторних заходів у рамках СОТ;
·	 порядок та умови застосування норм міжнародного торгівель

ного права для врегулювання відносин між суб’єктами права 
різних країн;
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уміти:
·	 володіти юридичною термінологією та понятійним апаратом 

міжнародного торгівельного права;
·	 застосовувати норми міжнародного торгівельного права при 

моделюванні способів розв’язання конкретних юридичних си
туацій як з метою вирішення практичних питань, так і вдоско
налення національного законодавства;

·	 правильно тлумачити міжнародні і національні нормативно
правові акти, що мають відношення до даної сфери відносин;

·	 аналізувати правотворчу та правозастосовчу міжнародну і на
ціональну практику в сфері укладення і виконання міжнарод
них торгівельних зобов’язань;

·	 надавати допомогу правового та організаційного характеру 
суб’єктам господарської діяльності України, що працюють на 
міжнародному ринку товарів і послуг.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО” 

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2
3
4

Змістовий модуль І. Поняття міжнародного 
торговельного права 
Світова організація торгівлі (СОТ)
Основні принципи регулювання міжнародної торгівлі 
Регулювання кількісних обмежень — квот
Регулювання тарифів

5
6
7
8
9

10
11

Змістовий модуль ІІ. Основні інститути міжнародного 
торговельного права
Міжнародна торгівля послугами та СОТ
Антидемпінгові заходи
Субсидії та компенсаційні заходи
Захисні заходи 
СОТ і регулювання інших секторних галузей та 
торговельних питань 
Розв’язання суперечок у Світовій організації торгівлі 
Україна та Світова організація торгівлі

Разом годин: 81
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО”

Змістовий модуль І. Поняття міжнародного торговельного 
права

Тема 1. Світова організація торгівлі (СОТ)
Поняття міжнародного торгівельного права. Предмет та метод 

міжнародного торгівельного права. Суб’єкти, джерела та принципи 
міжнародного торгівельного права.

Історія створення Світової організації торгівлі. Мета і завдання. 
Сфера діяльності та функції. Структура СОТ. Ухвалення рішень.

Правова база регулювання торгівлі СОТ. Членство в Світовій ор
ганізації торгівлі.

Література [1; 3–8]

Тема 2. Основні принципи регулювання міжнародної торгівлі
Загальна характеристика основних принципів. Принцип недис

кримінації. Принцип зниження і “прив’язки” тарифів. Заборона ви
користання кількісних обмежень (квот). Принцип транспаренції.

Суб’єкти дискримінації. Дискримінація між своїми та іноземними 
товарами. Принцип національного режиму. Дискримінація між двома 
аналогічними товарами з різних країн на ринку третьої країни. 

Режим найбільшого сприяння. 
Об’єкти дискримінації. Аналіз аналогічності товарів. Крос

аналогічність товарів.
Принцип національного режиму. Стаття III ГАТТ. Національний 

режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання. Справа 
Корея — Телятина. Справа СІЛА — Алкогольні напої. Справа США — 
Податки на автомобілі. Справа Японія — Алкогольні напої. Справа 
Тунець — Дельфін І. Стаття XX ГАТТ. Угоди СПС та ТБТ. Винятки до 
ст. III ГАТТ. Справа ЄС — Азбест. Справа США — Бензин.

Режим найбільшого сприяння. Стаття 1:1 ГАТТ. Зобов’язання 
РНС у ГАТТ. Справа Канада — Автомобілі. Справа ЄС — Банани. 
Справа США — Негумове взуття з Бразилії. Справа Бельгійські до
ходи сімей. Справа Індонезія — Автомобілі. Стаття XIII ГАТТ. Стаття 
ХVII ГАТТ. Винятки з правила Режиму найбільшого сприяння. Стат
тя XXI щодо винятків про безпеку.

Література [2–8]
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Тема 3. Регулювання кількісних обмежень — квот
Загальна характеристика кількісних обмежень.
Правова основа — положення ГАТТ щодо кількісних обмежень. 

Стаття XI: 1 ГАТТ. Справа США — Креветки (статті XI та XX (§) ГАТТ).
Економічні наслідки обмеження імпорту. Короткострокові наслід

ки. Середньо та довгострокові наслідки.
Література [1; 3; 5–8]

Тема 4. Регулювання тарифів
Поняття і функції тарифу. Тарифні ставки.
Економічні наслідки. Надання переваги тарифам у порівнянні з 

кількісними обмеженнями. Ефект тарифу на виробників. Ефект та
рифу на споживачів.

Література [1; 2; 5–8]

Змістовий модуль ІІ. Основні інститути міжнародного 
торговельного права 

Тема 5. Міжнародна торгівля послугами та СОТ
Роль сфери послуг у економіці. Специфіка торгівлі послугами.
Генеральна угода з торгівлі послугами.
Загальні зобов’язання країнчленів СОТ у межах ГАТС. Режим 

найбільшого сприяння. Транспарентність внутрішніх нормативних 
актів і процедур. Нормативні акти внутрішнього регулювання. 

Міжнародні платежі. Взаємне визнання кваліфікації постачаль
ників послуг. 

Монополії й ексклюзивні постачальники послуг. Поступова лібе
ралізація міжнародної торгівлі послугами. Специфічні (секторальні) 
зобов’язання країнчленів СОТ у межах ГАТС.

Література [2–8]

Тема 6. Антидемпінгові заходи
Загальна характеристика демпінгу. Угода по застосуванню статті 

VІ Генеральної угоди 1967 р. (Антидемпінговий кодекс). Угода по за
стосуванню статті VІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. 
(Антидемпінговий кодекс 1994 р.).

Правова основа антидемпінгу. Стаття VІ ГАТТ. Національні анти
демпінгові закони. Антидемпінговий комітет СОТ. Основні елементи 
демпінгу. Вплив демпінгу.
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Економічні наслідки зловживання антидемпінговими заходами. 
Економічний зміст демпінгу. Вплив ініціювання антидемпінгового 
розслідування на діяльність експортерів. Спотворення звичайної ко
мерційної практики. Вплив на технологічний перехід. 

Стримування глобалізації виробництва.
Література [1; 3–8]

Тема 7. Субсидії та компенсаційні заходи
Субсидії — як інструмент реалізації політики уряду. Категорії суб

сидій. Основні принципи правового регулювання застосування суб
сидій (стаття ХХVІ ГАТТ). 

Угода про субсидії та компенсаційні заходи. Фінансові внески. 
Червоні субсидії. Жовті субсидії. Зелені субсидії. Субсидії дослі
дження та розвитку. Субсидії регіонального розвитку. Природоохо
ронні субсидії. 

Компенсаційні заходи. Статті 10–23 Угоди про субсидії та компен
саційні заходи. Комітет з питань субсидій та компенсаційних заходів. 

Група постійних експертів. Повідомлення та нагляд. 
Особливе та розмежоване ставлення до країнчленів, що роз

виваються. Угода про сільське господарство. Експортна конку
ренція.

Економічні наслідки урядового субсидування.
Література [2; 5–8]

Тема 8. Захисні заходи
Захисне застереження. Стаття XIX ГАТТ. Угода з захисних заходів 

1994 р. Поняття захисних заходів. Правова основа захисних заходів. 
Визначення наявності або загрози серйозної шкоди. 

Процедура розслідування. Термін дії захисних заходів. Застосу
вання захисних заходів. Прогресивна лібералізація. Компенсація. За
хисні заходи. Угода про текстиль та одяг. Угода про сільське госпо
дарство. Вплив на національну та світову економіку.

Література [2–4; 6–8]

Тема 9. СОТ і регулювання інших секторних галузей та 
торговельних питань

Уругвайський раунд. Сільськогосподарська угода. Єдині тарифи. 
Підтримка вітчизняного виробника. Експортні субсидії.

Угода з санітарних і фітосанітарних заходів (СПС) та Угода про 
технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ). Технічні норми і стандарти.
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Угода про текстиль та одяг (АТС). Інтеграція: поступове повер
нення продуктів до правил Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Інтелектуальна власність та угода ТРІПС. Угода про торгівельні 
аспекти прав інтелектуальної власності СОТ. Основні принципи. За
гальні правила захисту інтелектуальної власності. Сфери, що охо
плюються угодою ТРІПС. Авторські права. Торгові марки. Географіч
ні назви. Промисловий дизайн. Патенти. Дизайн розкладки 
інтегральних схем. Секретна інформація і секрети торгівлі. Ліцензій
ні контракти, що стримують конкуренцію. Процедура запровадження 
примусових заходів. Передача технологій. Заходи перехідного періо
ду.

Нетарифні бар’єри. Ліцензування імпорту. Правила митної оцінки 
товарів. Передвідвантажувальна інспекція товару. Правила щодо по
ходження. Інвестиційні заходи.

Багатосторонні угоди. Торгівля у цивільній авіації. Угода про тор
гівлю цивільною авіатехнікою 1980 р. Урядові закупівлі. Угода про 
державні закупівлі 1981 р. Торгівля молочною продукцією.

Література [3; 5–8]

Тема 10. Розв’язання суперечок у Світовій організації торгівлі
Домовленість щодо правил і процедури розв’язання суперечок 

(ДСУ). Система розв’язання суперечок. Інституції та типи позовів. 
Орган розв’язання суперечок (ДСБ). Група експертів. Постійний 
Апеляційний орган.

Процес розв’язання суперечок у СОТ. Консультації. Розгляд спра
ви Групою експертів. Апеляційний розгляд і діяльність Апеляційного 
органу. Імплементація рішення.

Література [2; 4–8]

Тема 11. Україна та Світова організація торгівлі
Особливості та традиційні переваги членства в Світовій організа

ції торгівлі. Перевага відкритої економіки. Специфічні переваги 
членства в СОТ. Доступ на ринки. Передбачуваність та транспарент
ність. Впевненість уряду. Інституційна реформа. Механізм 
розв’язання суперечок. Участь у прийнятті рішень СОТ. Поліпшення 
міжнародного іміджу країни. Інтеграція з ЄС. Можливість правового 
відступу від правил.

Шляхи поліпшення наслідків вступу України до СОТ. Статус 
ринкової економіки. Реформа податкової та митної систем.
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Концепція мобільності. Мобільність трудових ресурсів. Геогра
фічна мобільність. Професійна мобільність. Корпоративна мобіль
ність. Мобільність капіталу. Інформаційна мобільність.

Макроекономічні наслідки вступу України до СОТ.
Література [1; 4–8]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Коли та згідно з яким документом засновано Світову організацію 
торгівлі?

 2. Основні сфери діяльності та функції Світової організації торгів
лі.

 3. Прийняття рішень у Світовій організації торгівлі.
 4. Членство у Світовій організації торгівлі — процедура вступу.
 5. Основний принцип регулювання міжнародної торгівлі.
 6. Два основні принципи СОТ.
 7. Поясніть поняття “аналогічні товари”.
 8. Основні елементи принципу національного режиму.
 9. Які винятки існують до принципу національного режиму?
 10. Справа ЄС — Азбест: основні факти та рішення справи.
 11. Поясніть правила національного режиму поза межами ст. III ГАТТ.
 12. Опишіть поняття режиму найбільшого сприяння. 
 13. Яка правова основа режиму найбільшого сприяння? 
 14. Визначте типи переваг, що регулюються зобов’язанням режиму 

найбільшого сприяння.
 15. Поясніть принцип РНС у інших статтях ГАТТ та поза ГАТТ.
 16. Справа ЄС — Банани: основні факти та рішення у справі.
 17. Поясніть економічні наслідки режиму найбільшого сприяння.
 18. Визначення поняття кількісного обмеження (квоти).
 19. Які Ви знаєте винятки до ст. ХІ?
 20. Поясніть економічні наслідки кількісного обмеження (квоти).
 21. Опишіть роль сфери послуг у світовій економіці.
 22. Які способи торгівлі послугами Ви знаєте?
 23. Як визначені загальні зобов’язання країнчленів СОТ у рамках 

ГАТС?
 24. Що таке “антидемпінгові заходи”?
 25. Які основні елементи демпінгу?
 26. Який вплив демпінгу?
 27. Огляд антидемпінгової угоди та процесу.
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 28. Правова основа регулювання субсидій.
 29. Поясніть економічні наслідки субсидій. 
 30. Економічні наслідки захисних заходів — вплив на національну та 

світову економіку. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке “захисні заходи”?
 2. Правова основа регулювання.
 3. Застосування захисних заходів, процедура розслідування, термін 

дії.
 4. Захисні заходи і Угода про текстиль та одяг і Угода про сільське 

господарство.
 5. Які економічні наслідки захисних заходів — вплив на національ

ну та світову економіку?
 6. Поясніть діяльність СОТ та регулювання інших секторних галу

зей.
 7. Опишіть сільськогосподарську торгівлю: доступ до ринку, під

тримку вітчизняного виробника, експортні субсидії.
 8. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів та 

Угода про технічні бар’єри у торгівлі: назвіть ос онні принципи та 
сфери регулювання.

 9. Як відбувається регулювання торгівлі текстилем та одягом у рам
ках СОТ, інтеграція та поступове повернення до правил ГАТТ?

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

 11. Які Ви знаєте типи інтелектуальної власності, сфери, охоплені 
угодою ТRIPS?

 12. Опишіть передачу технологій та заходи перехідного періоду згідно 
з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

 13. Які угоди стосуються нетарифних бар’єрів? Їх основні принципи 
і сфери регулювання.

 14. Що таке багатосторонні угоди та особливості членства у них?
 15. Назвіть основні елементи і завдання Домовленості про правила і 

процедури врегулювання суперечок.
 16. Опишіть інституційну систему розв’язання спорів.
 17. Які типи позовів Ви знаєте?
 18. Який процес розв’язання спорів у Світовій організації торгівлі?
 19. Які часові рамки розгляду справ у СОТ?
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 20. Аналіз переваг членства у СОТ та шляхів їх збільшення.
 21. Які шляхи існують для поліпшення наслідків вступу України 

у СОТ?
 22. Опишіть стан переговорного процесу з вступу України до СОТ.
 23. Які макроекономічні наслідки вступу України до Світової органі

зації торгівлі?
 24. Які основні переваги отримає Україна від членства в СОТ?
 25. Назвіть основні дані про Світову організацію торгівлі (місце роз

міщення штабквартири).
 26. Опишіть структуру Світової організації торгівлі.
 27. Опишіть у загальних рисах правову базу регулювання торгівлі 

СОТ.
 28. Система розв’язання суперечок СОТ як основний елемент бага

тосторонньої торговельної системи.
 29. Опишіть суб’єкти та об’єкти дискримі нації.
 30. Поясніть поняття ”аналогічні товари”.
 31. Назвіть основні елементи принципу національного режиму.
 32. Які винятки існують до принципу національного режиму?
 33. Структура та ухвалення рішень у Світовій організації торгівлі.
 34. Спеціальні принципи міжнародного торговельного права.
 35. Технічні бар’єри в міжнародній торгівлі.
 36. Поняття та види митного тарифу.
 37. Митнотарифне регулювання торгівлі.
 38. Специфіка торгівлі послугами.
 39. Загальні зобов’язання країнчленів СОТ у межах ГАТС.
 40. Економічні наслідки зловживання антидемпінговими заходами.
 41. Економічні наслідки урядового субсидування.
 42. Економічні наслідки захисних заходів — вплив на національну та 

світову економіку.
 43. Угода про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ).
 44. Поясніть діяльність СОТ та регулювання інших секторних галу

зей.
 45. Опишіть сільськогосподарську торгівлю: доступ до ринку, під

тримку вітчизняного виробника, експортні субсидії.
 46. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів та 

Угода про технічні бар’єри у торгівлі: назвіть основні принципи 
та сфери регулювання.

 47. Регулювання торгівлі текстилем і одягом у рамках СОТ, інтегра
ція та поступове повернення до правил ГАТТ?
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 48. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 
СОТ: назвіть основні принципи та загальні правила.

 49. Які Ви знаєте типи інтелектуальної власності, сфери, охоплені 
Угодою ТRIPS?

 50. Опишіть передачу технологій та заходи перехідного періоду згід
но з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної влас
ності.

 51. Які угоди стосуються нетарифних бар’єрів? Їх основні принципи 
і сфери регулювання.

 52. Що таке багатосторонні угоди та особливості членства у них?
 53. Назвіть основні елементи і завдання Домовленості про правила і 

процедури врегулювання суперечок.
 54. Які типи позовів Ви знаєте?
 55. Які часові рамки розгляду справ у СОТ?
 56. Аналіз переваг членства у СОТ та шляхів їх збільшення.
 57. Які шляхи існують для поліпшення наслідків вступу України 

у СОТ?
 58. Опишіть стан переговорного процесу з вступу України до СОТ.
 59. Які макроекономічні наслідки вступу України до Світової органі

зації торгівлі?
 60. Які основні переваги отримає Україна від членства в СОТ?  
 61. У яких межах зберігається дія принципу диспозитивності в контр

актах про постачання продукції військового призначення?
 62. Які вимоги повинні пред’являтися до угоди сторін про застосовне 

право?
 63. У чому сутність теорії функціонального імунітету?
 64. Якими документами і відповідно до законодавства якої країни 

може бути підтверджена особистість іноземної особи ?
 65. Назвіть основний принцип регулювання міжнародної торгівлі.
 66. Опишіть суб’єкти дискримінації та об’єкти дискримі нації.
 67. Опишіть два основні принципи СОТ.
 68. Поясніть поняття “аналогічні товари”.
 69. Поясніть поняття “принцип національного режиму”.
 70. Назвіть основні елементи принципу національного режиму.
 71. Справа Японія — Алкогольні напої. Основні факти та рішення 

у справі.
 72. Які винятки існують до принципу національного режиму?
 73. Справа США — Бензин: основні факти та рішення у справі.
 74. Поясніть правила національного режиму поза межами ст. III ГАТТ.
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 75. Поясніть економічні наслідки принципу національного режиму.
 76. Опишіть поняття режиму найбільшого сприяння. 
 77. Яка правова основа режиму найбільшого сприяння? 
 78. Визначте зобов’язання режиму найбільшого сприяння у СОТ 

і ГАТТ.
 79. Визначте типи переваг, що регулюються зобов’язанням режиму 

найбільшого сприяння.
 80. Справа Індонезія — Автомобілі: основні факти та рішення у 

справі.
 81. Які винятки Ви знаєте з правила режиму найбільшого сприяння?
 82. Справа ЄС — Банани: основні факти та рішення у справі.
 83. Справа Канада — Автомобілі: основні факти та рішення у справі.
 84. Поясніть економічні наслідки режиму найбільшого сприяння.
 85. Процес розв’язання суперечок у СОТ.
 86. Адаптація національного законодавства України до вимог.
 87. Угода з санітарних і фітосанітарних заходів (СПС).
 88. Роль захисних заходів у міжнародній торгівлі.
 89. Багатосторонні договори і їх роль у вирішенні статусу суб’єктів, 

що беруть участь у договорі.
 90. Поясніть економічні наслідки тарифу.
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