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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Метою дисципліни «Міжнародне економічне право» є формування професійного світогляду та 
правового мислення міжнародного характеру у студентів, що реалізується у вирішенні таких завдань як 
вивчення поняття міжнародного економічного права, міжнародне приватне право, наднаціональність, 
транскордонний рух, введення у загальнотеоретичні аспекти міжнародного економічного права, практичне 
використання міжнародного економічного права та особлива частина міжнародного економічного права 

Дисципліна орієнтована на формування у студентів компетентностей: 
– ФК 2 – здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами. 
Завдання курсу реалізуються через досягнення наступних програмних результатів навчання: 
– ПРН 5 – застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 
підприємствами та органами державної влади); 

– ПРН 6 – використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

– ПРН 10 – проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності; 

– ПРН 12 – застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати; 

– ПРН 18 – використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; 
– ПРН 27 – формувати місію та стратегічні цілі підприємства 
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– ПРН 29 – виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та 
процесами у фаховій сфері, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу; 

– ПРН 30 – визначати показники ефективності здійснення операцій експорту й імпорту; 
– ПРН 32 – проводити порівняльну характеристику страхових продуктів та обирати відповідні. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання 
за відповідною освітньою програмою) 

Пререквізити: міжнародна економічна діяльність. 

Постреквізити: економіка зарубіжних країн. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні аспекти міжнародного економічного права 
Тема 1.1. Міжнародне економічне право і система міжнародних економічних відносин 
Тема 1.2. Джерела міжнародного економічного права 
Тема 1.3. Суб'єкти міжнародного економічного права та міжнародних економічних відносин 
 
РОЗДІЛ 2. Практичне використання міжнародного економічного права . 
Тема 2.1. Господарське використання території в міжнародному економічному праві 
Тема 2.2. Економічна інтеграція держав у міжнародне економічне право 
Тема 2.3. Врегулювання спорів у міжнародному економічному праві 
Тема 2.4. Міжнародно-правова відповідальність у міжнародному економічному праві 
 
РОЗДІЛ 3. Особлива частина міжнародного економічного права. 
Тема 3.1. Міжнародне торговельне право 
Тема 3.2. Міжнародне фінансове право 
Тема 3.3. Міжнародне інвестиційне право 
Тема 3.4. Право міжнародної економічної допомоги 
Тема 3.5. Міжнародне трудове (міграційне) право 
Тема 3.6. Тенденції розвитку міжнародного економічного права 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 
1. Дахно І.I. Міжнародне економічне право. — 3-тє вид., перероб. і доповн. Навчальний посібник. — К.: 

Центр учбової літератури, 2009. — 304 с 
2. Каткова Т. Г. Теорія держави і права: навчальний посібник. Х.: Видавництво Право, 2020. 96 с. 
3. Правознавство : підручник. Г. I. Балюк Е. Ф. Демський, В. С. Ковальський [та ін .]; за відп. ред. О. В. Дзери. 

Видавництво Юрінком Інтер, 2019. 632 с. 
4. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Х.: Видавництво Право, 2020. 648 с. 
5. Теорія і практика правознавства: фаховий електронний журнал. http://tlaw.nlu.edu.ua/ 
6. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник. Видавництво Юрінком Інтер, 2020. 

448 с. 
7. Чубарєв В.Л. Міжнародне економiчне право. Видавництво Юрінком Iнтер, 2021. 368 с. 

 
Допоміжна література: 

8. Гринчак В. А., Земан І. В., Когутич І. І., Марін О.К. Міжнародне кримінальне право (співробітництво 
держав у протидії злочинності): підручник. Х.: Видавництво Право, 2019. 440 с. 

9. 18. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі- продажу товарів від 11 
квітня 1980 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003 

10. Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966 р. // Верховна Рада України. Офіційний 
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007 

http://tlaw.nlu.edu.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007
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11. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180 

12. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 18 октября 1907 г. // Верховна Рада 
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 995_938 

13. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. Верховна Рада 
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183 

14. Міжнародне економічне право: навч. посібник / В. Д. Сидор. – Київ : Дакор, 2010. – 248 с. 
15. Цивільне право України. Загальна частина. Особлива частина. Комплект. а ред. О. В. Дзери, Н. С. 

Кузнєцової, Р. А. Майданика. Видавництво Юрінком Iнтер, 2017. 1176 с. 
16. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник / М.Ю.Черкес. –6-те вид., виправл. і допов. – К.: Знання, 2011. 

–397 с. 
17. Яковюк І.В. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник. Х.: Видавництво Право, 2021. 360 с. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Тиждень 
навчання 

Тема, що вивчається 
Розподіл годин за видами занять Види, діяльності, 

оцінювання Всього Лекції Практики СРС 

1-2 

Тема 1.1. Міжнародне економічне право і 
система міжнародних економічних відносин 
Тема 1.2. Джерела міжнародного 
економічного права 

8 2 2 4 

Опитування, 
дискусія 

3-4 
Тема 1.3. Суб'єкти міжнародного 
економічного права та міжнародних 
економічних відносин 

8 2 2 4 
Тестування,  

кейс 

5-6 

Тема 2.1. Господарське використання 
території в міжнародному економічному праві 
Тема 2.2. Економічна інтеграція держав у 
міжнародне економічне право 

8 2 2 4 
Тестування, 

доповідь 

7-8 

Тема 2.3. Врегулювання спорів у 
міжнародному економічному праві 
Тема 2.4. Міжнародно-правова 
відповідальність у міжнародному 
економічному праві 

7 2 2 3 

Тестування,  
есе 

9-10 Тема 3.1. Міжнародне торговельне право 6 2 1 3 Тестування 
9-10 Модульна контрольна робота 5 - 1 4 МКР 

11-12 
Тема 3.2. Міжнародне фінансове право 7 2 2 3 Тестування, 

дискусія 

13-14 
Тема 3.3. Міжнародне інвестиційне право 7 2 2 3 Тестування,  

кейс 

15-16 
Тема 3.4. Право міжнародної економічної 
допомоги 

7 2 2 3 
Тестування 

17-18 

Тема 3.5. Міжнародне трудове (міграційне) 
право 
Тема 3.6. Тенденції розвитку міжнародного 
економічного права 

7 2 2 3 

Тестування,  
есе 

 Індивідуальне завдання 12 - - 12 Реферат 
 Залік 8 - - 8 Залік 
 Всього годин 90 18 18 54  

 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання додаткових матеріалів курсу, 
підготовку до практичних занять, виконання домашніх завдань у вигляді доповідей проведення міні-
досліджень, виконання творчих завдань, підготовку до кейсів та дискусій. Обсяги часу на виконання 
самостійної роботи вказані у таблиці вище. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180
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Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять та правила поведінки 
Відвідування занять є вільним, бали за присутність на лекція та практичних заняттях не додаються. 

Втім, вагома частина рейтингу студента формується через активну участь у заходах на практичних заняттях, а 
саме у вирішенні задач, участі у ділових іграх, аналіз конкретних ситуацій, груповій та індивідуальній роботі. 
Тому пропуск практичного заняття не дає можливість отримати студенти бали у семестровий рейтинг. 

На території університету студенти мають поводити себе відповідно до Правил внутрішнього 
розпорядку.  

В аудиторіях на лекційних та практичних заняттях користуватись мобільним телефоном потрібно у 
беззвучному режимі. 

Захист індивідуальних завдань 
Основним індивідуальним завдання з курсу «Міжнародне економічне право» є реферат, який 

виконується протягом всього семестру згідно обраної теми та узгодженого плану роботи. Захист реферату 
відбувається на практичних заняттях.  

Реферат може бути не допущений до захисту та здачі, якщо він має суттєві зауваження щодо 
змістовного наповнення, оформлення з порушенням вимог. 

Дедлайни та перескладання 
Ключовими заходами при викладанні дисципліни є ті, які формують семестровий рейтинг студента. 

Тому студенти мають своєчасно проходити тестування після завершення кожного розділу, виконувати 
домашні завдання, писати модульну контрольну роботу у середині викладення курсу.  

Якщо контрольні заходи пропущені з поважних причин (хвороба або вагомі життєві обставини), 
студенту надається можливість додатково скласти контрольне завдання протягом найближчого тижня. В разі 
порушення термінів і невиконання завдання з неповажних причин, студент не допускається до складання 
екзамену в основну сесію 

Заохочувальні та штрафні бали 
Заохочувальні бали студент може отримати за поглиблене вивчення окремих тем курсу, що може 

бути представлене у вигляді наукових тез, наукової статті, есе, презентації тощо. Також заохочувальні бали 
студент може отримати за участь у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт згідно тематиці 
курсу. Штрафні бали з дисципліни передбачаються за порушення строків надання робіт на перевірку. 

Академічна доброчесність 
При оцінювання робіт студентів особлива увага приділяється дотриманню політики академічної 

доброчесності. В разі виявлення дублювання робіт, такі роботи отримують нульовий рейтинг. При виявлені 
значного рівня запозичень в рефераті без належного цитування, він не допускається до захисту та вважається 
не зданим. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Оцінювання ґрунтується на застосування рейтингової системи оцінювання, яка передбачає 

систематичну роботу студентів протягом семестру і складається з наступних заходів: 
1. Відповіді на запитання з теми лекції. Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів  за відповіді на 

всіх практичних заняттях дорівнює  5 балів х 5=25 балів. 
– повна відповідь  – 5 балів; 
– достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними 

неточностями – 4 бали; 
– неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 3 бал; 
– відповідь не вірна – 0 -2 балів 

 
2. Самостійна робота студентів. За кожну самостійну роботу, яку студент виконував вдома, 

нараховується 5 балів. Максимальна кількість балів за всі самостійні роботи дорівнює 5бали х 5= 25 балів. 
– творчий підхід до розкриття проблеми – 5 балів;  
– глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 4 бали; 
– обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками –  3 бали; 
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– завдання не виконане – 0-2 балів. 
 
3. За самостійну  роботу студентів на практичних заняттях (у т.ч. робота в малих групах, аналіз 

конкретних ситуацій, прийняття участі у дидактичних іграх, кейсах, написання есе тощо), результати якої 
оформлюються  в письмовому вигляді, нараховується 4 бали. Максимальна кількість балів за самостійну 
роботу на всіх практичних заняттях дорівнює  4 бали х 5= 20 балів. 

– творчий підхід до розкриття проблеми – 4 бали;  
– глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 3 бали; 
– обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками –  2 бали; 
– завдання не виконане – 0 -1 балів. 

4. Модульний контроль. Ваговий  бал –  9.  Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи  
дорівнює  9балів х 2 = 18 балів. 

– повна відповідь  – 8-9 балів; 
– достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна відповідь з незначними 

неточностями –7 балів; 
– неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 6 балів; 
– відповідь не вірна – 0-5 балів 

5. Реферат. Ваговий бал – 12. 
12 – 11 балів – «відмінно» – реферат логічно побудований, тема повністю розкрита, розділи роботи 

змістовно наповнені, студентом проведений ґрунтовний критичний аналіз теоретичного підґрунтя обраної 
теми, визначені головні проблеми практичного характеру;  

10 – 9 балів – «дуже добре», «добре» – присутні окремі зауваження щодо змістовного наповнення 
розділів реферату;  

8 – 7 бали – «задовільно», «достатньо» – відсутнє дослідження практичних аспектів визначеної теми;  
0 – 6 балів – «незадовільно» – реферат нелогічний та несистематизований, є суттєві зауваження по 

кожному розділу, помилки. 
Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 27 балів, другої атестації – отримання не 

менше 45 балів. 
 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

У рейтинг студента можуть бути зараховані сертифікати проходження очних або дистанційних курсів 
за тематикою курсу. 

Викладення дисципліни може відбуватись у дистанційній формі в разі введення карантинних 
обмежень на території університету. 

 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено: доцентом кафедри менеджменту ФММ, к.е.н. Салоїдом С.В. 
Ухвалено: кафедрою менеджменту (протокол № 17 від 08.06.2021) 
Погоджено: Методичною комісією факультету (протокол № 10 від 15.06.2021) 
 
  


