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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міжнародне економічне право 

Викладач 

Лекції, консультації: Іванова Роксолана Юріївна, к.ю.н., доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=24&w=sklad ). 

Семінарські заняття, консультації: Іванова Роксолана Юріївна, к.ю.н., доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=24&w=sklad ). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса:  r_ivanova@univer.km.ua  

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8257-4486  

  

Інформаційні 

ресурси  

 

Код для приєднання в Google клас «Міжнародне економічне право»: «d4kvjli» 

 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  вул. Проскурівська, 57 

ауд. 210: середа 15:00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Цілі дисципліни: 

 сформувати уявлення про основні принципи і норми права міжнародного 

економічного права; 

 систематизувати основні підходи щодо розуміння ключових понять у 

сфері міжнародного економічного права; 

 поглибити навички системного аналізу міжнародно-правових актів та їх 

застосування; 

 поглибити вміння студента щодо формулювання власних юридичних 

висновків про сучасну міжнародно-правову ситуацію, використання 

різних джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для 

з’ясування потрібних обставин і фактів; 

 сприяти самостійній науковій роботі студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні дефініції, концепції, положення міжнародного економічного права; 

загальний зміст міжнародно-правових актів у сфері міжнародного 

економічного права;  тенденції розвитку міжнародного економічного права у 

сучасному світі; перспективу участі України у відносинах у сфері 

міжнародного економічного права; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

оцінювати співвідношення національного права та міжнародного права у 

сфері економіки; застосовувати міжнародно-правову термінологію у сфері 

міжнародного економічного права; працювати з джерелами міжнародного 

економічного права; аналізувати наукові погляди та концепції у сфері 

mailto:r_ivanova@univer.km.ua
https://orcid.org/0000-0001-8257-4486
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міжнародного економічного права; самостійно визначати прогалини у 

правовому регулюванні у сфері міжнародного економічного права; визначати 

роль України у функціонуванні сучасного міжнародного економічного права. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Програмні компетентності: 

▪ розуміння природи та джерел зовнішньої політики держави, еволюції підходів 

до формування та здійснення зовнішньої політики, принципів організації 

системи зовнішньої політики та функціонування її інститутів; 

▪ специфіки способів та засобів захисту національних інтересів власної держави 

за допомогою міжнародно-правових інструментів; 

▪ юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і 

міжнародної економічної взаємодії; 

▪загальних характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ній 

міжнародного права, теоретичних підходів до співвідношення національного та 

міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої взаємодії; 

▪ уміння демонструвати знання та розуміння основних фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій в галузі міжнародного права; 

▪ уміння до збору, обробки й упорядкування великого обсягу різнорідної 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 

інших держав, сортувати її за релевантністю поставленій задачі, виділення 

суттєвого; 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із. 

здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо правовідносин у 

визначених міжнародно-правових ситуаціях;  

здатність використовувати та демонструвати результати використання 

необхідних загальних та спеціалізованих програмних продуктів за допомогою 

пошукових систем та баз даних. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 4-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - навчальна дисципліна професійної підготовки. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін - ОДПП 1.2.11. Міжнародне публічне право. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.17. Міжнародний комерційний арбітраж. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 кредитів ЄКТС 4/120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 64 години, 

лекційних - 30 години, семінарських - 26 години. 

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

Години 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема 

Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 
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поточного та 

підсумкового 

контролю 
6/4/10 

 

 

 

Тема 1. Міжнародне 

економічне право 

(МЕП) та система 

міжнародних 

економічних відносин 

(МЕВ). 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 1– 3 

Семінарське 

заняття 1– 2 

СРС – 10 

4/4/10 
 

Тема 2. Суб’єкти 

міжнародного 
економічного права. 

Усний виклад, презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 3– 4 

Семінарське 
заняття 3– 4 

СРС – 10 

4/4/10 

 

Тема 3. Принципи 

міжнародного 

економічного права. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 5–6 

Семінарське 

заняття 5–6 

СРС –10 

6/6/14 

 

Тема 4. Міжнародні 

економічні 

організаціі.̈ 
Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 7–9 

Семінарське 

заняття 7–9 

СРС – 10 

4/4/10 
 

Тема 5. Економічна 

інтеграція держав в 
МЕП. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція 10–11 

Семінарське 
заняття 10–11 

СРС – 10 

6/4/10 

 

Тема 6. 

Врегулювання спорів 

в МЕП Міжнародно-

правова 

відповідальність в 

МЕП 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 12–15 

Семінарське 

заняття 12–14 

СРС – 10 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни Міжнародне економічне право (у Google класі 

«Міжнародне економічне» (код приєднання: «d4kvjli») та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Усна форма - структура Залікового білету включає 3 

питання. Для письмової форми - тестування (30 питань по 1 балу за кожну 

правильну відповідь).  

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Статут Організації Об'єднаних Націй URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010. 

2. Декларація ООН про принципи міжнародного права 1970 р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569. 

3. Заключний акт НБСЄ Хельсінкі 1975 р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055. 

4. Загальна декларація прав людини URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.  

5. Статут Ради Європи. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001.    

6. Статут Співдружності Незалежних Держав URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_033. 

7. Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція. Модуль 6 : навч. 

посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 148 с.  

8. Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – 

К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. 

9. Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право : учеб. 

пособие / В. М. Шумилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НИМП, 2001. – 

288с.  

10. Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_033
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навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

нормативно-правових актів ЄС з відповідної тематики, та можуть надсилатись 

на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Право 

міжнародної безпеки», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,33 ум.др.арк. 
 


