Питання до заліку
Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти 5 курс 9-й семестр
1. Історія створення СОТ. Багатосторонні раунди торговельних
переговорів.
2. Уругвайський ранд багатосторонніх торговельних переговорів (19861994 р.р.).
3. Функції СОТ.
4. Структура органів СОТ.
5. Членство у СОТ. Процедура прийняття нових членів.
6. Прийняття рішень в СОТ.
7. Бюджет СОТ.
8. Взаємодія СОТ з іншими міжнародними організаціями.
9. Загальна характеристика сфери діяльності СОТ. Угоди та правові
документи СОТ.
10. Загальна характеристика Маракеської угоди про заснування Світової
організації торгівлі.
11. Режим найбільшого сприяння.
12. Національний режим.
13. Митні союзи та зони вільної торгівлі.
14. Генеральна угода по тарифам та торгівлі 1994 р. Структура ГАТТ- 94.
Основні принципи, закріплені в ГАТТ.
15. Система тарифного регулювання міжнародної торгівлі ГАТТ-94.
Зв’язування тарифів та розклади поступок.
16. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами.
Застосування кількісних обмежень у торгівлі.
17. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами (Додаток 1А до Маракеської
угоди про заснування СОТ).
18. Загальна характеристика, сфера застосування Угоди про сільське
господарство.
19. Загальна характеристика Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (Кодекс
про стандарти).
20. Загальна характеристика Угоди про застосування санітарних та
фітосанітарних заходів.
21. Загальна характеристика Угоди про застосування статті VIІ ГАТТ 1994
р. (стосовно оцінки товару для митних цілей).
22. Угода про правила визначення походження товарів.
23. Регулювання державної закупівлі товарів та послуг в рамках СОТ.
24. Антидемпінгові заходи. Норми та правила ГАТТ.
25. Угода про застосування статті IV Генеральної угоди по торгівлі та
тарифам. Правова регламентація застосування антидемпінгових
заходів.
26. Захисні заходи. Угода про захисні заходи (заходи, передбачені ст. XIX
ГАТТ).
27. Пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи.
28. Генеральна угода про торгівлю послугами (GATS). Сфера
застосування. Класифікація послуг.

29. Способи постачання послуг (GATS).
30. Міжнародно-правове
регулювання
інтелектуальної
власності.
Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності.
31. Сфера застосування, цілі та принципи Угоди по торгівельним аспектам
прав інтелектуальної власності (TRIPS).
32. Правовий захист промилової власності.
33. Правовий захист авторського права.
34. Строки захисту авторського права та суміжних прав.
35. Дайте визначення понять: авторське право, патент, промисловий
зразок, товарний знак, географічне позначення.
36. Значення системи врегулювання суперечок для багатосторонньої
торговельної системи.
37. Правила та процедури, що передбачені Домовленністю про правила та
процедури вирішення спорів, Додаток 2 (The Dispute Settlement
Understanding).
38. Етапи процедури врегулювання суперечок: Консультації (consultation);
добрі послуги (good offices); примирення (conciliation); посередництво
(mediation).
39. Порядок розгляду спору групою експертів (Panel proceedings).
40. Розгляд апеляції на звіт групи експертів.
41. Заходи у випадку невиконання рекомендацій та постанов ДСБ.
42. Процедура здійснення нагляду за виконанням рекомендацій та
постанов ДСБ.
43. Порядок визначення прийнятного терміну часу для виконання
рекомендацій та постанов ДСБ.
44. Загальна характеристика та повноваження органу врегулювання
суперечок (ДСБ).
45. Загальна характеристика та повноваження Апеляційного органу.
46. Цілі періодичних оглядів торговельної політики.
47. Механізм огляду торговельної політики, Додаток 3. Періодичність
оглядів торговельної політики.
48. Функціонування Органу по огляду торговельної політики (ТПРБ).
49. Документація, на основі якої проводиться огляд торговельної політики.
50. Україна та СОТ. Історія вступу та сучасний стан розвитку відносин.
51. Судові справи за участю України в СОТ.
52. Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників,
Додаток 4 до Маракеської угоди про заснування СОТ.
53. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).
54. Суб’єкти та порядок укладення зовнішньоекономічного контракту.
55. Загальна характеристика видів зовнішньоекономічних договорів.
56. Господарсько-правові
засоби
реалізації
державної
зовнішньоекономічної політики.
57. Вимоги до форми зовнішньоекономічного контракту.
58. Істотні умови зовнішньоекономічного контракту.
59. Базисні умови поставки. Правила ІНКОТЕРМС.
60. Загальна характеристика правил поставки за групами Е, F, C, D
(ІНКОТЕРМС).

61. Платіжні умови контракту.
62. Акредитивні форми розрахунків.
63. Інкасові форми розрахунків.
64. Захисні застереження як умови зовнішньоекономічних контрактів.
65. Арбітражне застереження у зовнішньоекономічному контракті.
66. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
67. Міжнародний комерційний арбітраж.
68. Визнання та виконання арбітражних рішень.

