
Назва навчальної 
дисципліни

Міжнародне економічне право

Кафедра Міжнародного та європейського права

Курс та семестр 1 курс, 1 семестр

Форма контролю Проектна/кейсова

Викладач
(орієнтовно)

Лекції, консультації: 
Іванова Роксолана Юріївна, 
доцент кафедри міжнародного та європейського права, 
кандидат юридичних наук, доцент 
(https://univer.km.ua/profile/ivanova-kemenyash-roksolana-yuriyivna).

Семінарські заняття, консультації: 
Іванова Роксолана Юріївна,
доцент кафедри міжнародного та європейського права, 
кандидат юридичних наук, доцент 
(https://univer.km.ua/profile/ivanova-kemenyash-roksolana-yuriyivna).

Мета
навчальної
дисципліни 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Опис вибіркової навчальної дисципліни 
«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»
для підготовки здобувачів ступеня магістр

за спеціальністю 081 Право

Основна мета навчальної дисципліни — є формування у 
студентів ґрунтовної теоретичної картини знань у галузі 
Міжнародного економічного права та опанування прак- 
тичних навичок та умінь у сфері тлумачення та застосу- 
вання актів нормативно-правового регулювання еконо- 
мічних відносин всередині ЄС та поза його межами.



Тема 1. Міжнародне економічне право:
     правова природа та зміст.
Тема 2. Джерела та принципи
     Міжнародного економічного права 
Тема 3. Суб’єкти економічного права 
Тема 4. Міжнародні економічні організації
Тема 5. Міжнародне торгівельне право
Тема 6. Міжнародне валютне право
Тема 7. Міжнародне транспортне право
Тема 8. Міжнародне інвестиційне право

Програмні 
компетентності, які 
здобуваються під час 
вивчення навчальної 
дисципліни відповідно 
до стандарту вищої 
освіти

   Загальні компетентності:
• знання та розуміння предметної галузі, професії, основ-    
   них концепцій, базових категорій, юридичних понять;
• здатність до безперервного та активного навчання,  
   самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації;
• здатність до міжособистісного спілкування; уміння  
   працювати в команді, мотивувати людей та досягати  
   спільної мети; розуміння та повага до    
   різноманітності та мультикультурності;
• здатність визначати, формулювати та розв’язувати  
   проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси  
   та приймати обґрунтовані рішення;
• здатність розуміти значення інформації у сучасному  
   суспільстві, відповідально ставитись до питань   
   інформаційної безпеки
• уміння знаходити, обробляти та аналізувати   
   інформацію з різних джерел; здатність   
   використовувати інформаційно-комунікативні   
   технології.

   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
• здатність брати участь у розробці   
   нормативно-правових актів; уміння діяти на основі  
   розвинутої правосвідомості, правового
• мислення та правової культури;
• здатність забезпечувати дотримання законодавства  
   суб’єктами права;
• вміння реалізовувати норми матеріального та   
   процесуального права у професійній діяльності; 
• правильно застосовувати нормативно-правові акти;
• володіння юридичною термінологією та юридичною  
   технікою, здатність правильно відтворювати   
   результати професійної діяльності в юридичній та  
   іншій документації;
• здатність проводити юридичну експертизу   
   нормативно-правових актів;
• здатність тлумачити нормативно-правові акти,   
   надавати кваліфіковані юридичні висновки та     
   консультації.

Результати навчання 
відповідно до стандарту 
вищої освіти

ПРН 1 – Здійснювати збір, порівняння та аналіз з   
     різних джерел;
ПРН 2 – Формулювати власні обґрунтовані судження  
     на основі аналізу відомої проблематики;
ПРН 3 – Давати короткий висновок щодо окремих  
     проблем з достатньою обґрунтованістю;
ПРН 4 – Оцінювати недоліки та переваги аргументів,  
     аналізуючи ситуацію чи проблему;
ПРН 6 – Використовувати різноманітні інформаційні  
     джерела для опанування складних питань  
     певної теми;
ПРН 11 – Належним чином використовувати ту інформа-  
        цію, яку отримано із першоджерел а вторинних  
        джерел для своєї професійної діяльності.

Зміст
навчальної дисципліни


