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У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в 
Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, 
торговельної політики і права, залишається прогалина, яку 
пропонують заповнити автори навчального посібника 
«Право Світової організації торгівлі – стрижень міжна-
родного торговельно-економічного права (у міждержавних 
угодах і правозастосувальних актах)», розкриваючи весь 
спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння 
система СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжна-
родної торгівлі товарами і послугами. У навчальному 
виданні послідовно, через розкриття комплексу універ-

сальних договорів Світової організації торгівлі висвітлено парадигму нового глобального 
порядку в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин. 

Другий том навчального посібника складається з універсальних договорів та Угод СОТ, 
що безпосередньо закріплюють модель правопорядку у всіх сферах міжнародних економічних 
відносин. Вивчення першоджерел дозволить студентам більш глибоко осягнути царину 
міжнародного торговельно-економічного права, підготуватися до практичної діяльності, сфор-
мувати необхідні теоретичні та практичні навички. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями 
«Міжнародні економічні відносини», «Право», «Міжнародне право», а також аспірантів, 
викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного 
права. 
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