




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

 «Міжнародне економічне право» 

Вид дисципліни основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/ 120 

Курс 2, 3 

Семестр 4, 5 

Обсяг кредитів 4 

Кількість змістових модулів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота СК 26 

Форма семестрового контролю Екзамен  

Змістовий модуль  «Міжнародне економічне право: теорія та  основні галузі » 

Курс 2  

Семестр  4  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15  

Самостійна робота  13  

Форма семестрового контролю -  

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування у студентів системних знань у сфері міжнародного 

економічного права (МЕП) через: 

- з’ясування основних понять, визначень та складових МЕП,  об’єктів, 

суб’єктів та джерел правого регулювання, особливостей здійснення міжнародно-

правового регулювання економічних відносин через інструменти та механізми;  

- передачу знань про явища і процеси, що виникають при міжнародно-

правовому регулюванні економічних відносин, міждержавного співробітництва та 

участь України у цих процесах.  

Завдання: 

- вивчення історичного розвитку, сутності і змісту МЕП як галузі 

міжнародного права; 
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- орієнтація у міжнародно-правовому врегулюванні міжнародних 

економічних відносин на основі міжнародного права; 

- узагальнення та розширення знань студентів у сфері міжнародно-

правового регулювання відносин при здійсненні міжнародного економічного 

співробітництва; 

- набуття компетенції у міжнародно-правовому регулюванні міжнародних  

економічних відносин та розв’язання міждержавних економічних спорів 

правовими засобами;  

- набуття навиків застосування міжнародно-правових механізмів реалізації 

норм міжнародного економічного права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати: 

- поняття, предмет, систему і місце МЕП у системі міжнародного права; 

- джерела, принципи, способи здійснення та правового врегулювання 

міжнародних економічних відносин засобами міжнародного економічного права; 

- історію розвитку МЕП; 

- роль та значення та діяльність міжнародних організацій у  

врегулюванні міжнародних економічних відносин та формування МЕП;  

- захист економічних інтересів держави засобами та механізмами МЕП; 

- основи міжнародно-правового регулювання міждержавного 

економічного співробітництва; 

- правові механізми врегулювання  міжнародних економічних відносин; 

- розв’язання міжнародних економічних спорів. 

Вміти: 

- аналізувати домінуючі доктрини й концепції МЕП,  сучасні тенденції 

розвитку цієї галузі міжнародного права; 

- визначати особливості міжнародно-правового регулювання 

міжнародних економічних відносин засобами міжнародного права; 

- аналізувати розвиток міжнародних економічних права з позиції 

реалізації зовнішньої політики України та національних інтересів; 

- застосовувати механізми міжнародно-правого регулювання 

економічних відносин на практиці при розв’язанні проблемних питань  

міжнародних економічних відносин; 

- здійснювати аналітичні дослідження в сфері міжнародно-правового 

врегулювання міжнародних економічних відносини.  

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, 

дисципліна блоку Міжнародне економічне право «Міжнародне економічне право: 

теорія та основні галузі» забезпечує формування таких компетентностей:  

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 
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ФК3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

ФК4 Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або 

недостатньо розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних 

дослідженнях, готувати наукові тексти про проміжні та кінцеві результати 

досліджень, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень. 

ФК5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію 

явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

ФК6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати 

юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних 

ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

ФК7 Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

ФК9 Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, 

- аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну 

документацію українською й іноземними мовами. 

ФК13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

 

результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та 

приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах 

міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати 

пов’язані з ними майбутні можливості й ризики. 

ЗН-3. Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні 

джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних 

обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних 

відносин. 

УМ-1. Застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, 

міжнародного права при вирішенні практичних завдань. 

УМ-3. Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й 

інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з 

фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків. 

УМ-4. Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових 

і національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет 

логічної послідовності та практичної адекватності. 

УМ-8. Під керівництвом більш кваліфікованих та досвідчених фахівців 

готувати тексти законопроектів, порівняльних таблиць, проекти міжнародних 

договорів, пояснювальних записок та іншої супровідної документації, 

користуючись новими технічними досягненнями в інформаційній сфері. 



 4 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях 

із міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню 

точку зору. 

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 

КОМ-4. Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. загальна частина. Теоретичні засади міжнародного економічного 

права 

Тема 1. Генезис міжнародного 

економічного права  

3 1 1 - - - 1 

Тема 2. Поняття міжнародного  

економічного права, його складові та 

систематика 

3 1 1 - - - 1 

Тема 3. Форми міжнародного 

економічного співробітництва та їх 

міжнародно-правове регулювання. 

6 2 2    2 

Змістовий модуль 2. Особлива частина. Основі галузі  МЕП 

Тема 4. Міжнародне торговельне право та 

міжнародне інвестиційне право 

6 2  2 - - 2 

Тема 5.  Міжнародне фінансове право. 6 2 2 - - - 2 

Тема 6. Право міжнародної економічної 

допомоги. 

4 2   - - 2 

Тема 7.  Міжнародне міграційне право 7 2 2 2 - - 1 

Тема 8 Міжнародне економічне 

процесуальне право 

6 2  2   2 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15  

Усього 60 14 8 6   13 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль І. загальна частина 

Теоретичні засади міжнародного економічного права 

Тема 1. Генезис міжнародного економічного права 

Міждержавні економічні відносини та співробітництво в економічній 

сфері суспільних відносин між акторами. Передумови зародження міжнародного 

економічного права, історичні аспекти побудови міждержавних економічних 

відносин. Становлення сучасних норм міжнародного економічного регулювання 

відносин. Методологія розгляду міжнародно-правового регулювання економічних 
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відносин. Україна у системі міжнародних економічних відносин та міжнародні 

дипломатичні зносини з економічних питань. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 8], додаткові [6; 7; 9; 12; 

17]. 

 

Тема 2. Поняття міжнародного  економічного права, його складові та 

систематика. 

Предмет та визначення МЕП. Правова доктрина МЕП. Міжнародне 

економічне право у системі міжнародного права. Система міжнародного 

економічного права.  

Суб’єкти та дестинатори МЕП. Держави як суб’єкти МЕП та їх правові та 

політичні ознаки. Міжнародні організації та установи (державні та недержавні) як 

суб’єкти МЕП.. Індивіди, фізичні та юридичні особи у МЕП. Правовий статус 

ТНК у міжнародних економічних відносинах. 

Джерела міжнародного економічного права, їх класифікація. Сутність та 

особливості джерел МЕП. Концепція рекомендаційної норми міжнародного права 

та поняття «м’якого права» у МЕП. Міжнародні угоди – основне джерело МЕП. 

Рішення міждержавних організацій та міждержавних економічних конференцій. 

Міжнародні звичаї. Загальні принципи права та допоміжні джерела міжнародного 

економічного права.  

Спеціальні принципи міжнародного економічного права та їх значення у 

формування міжнародно-правових механізмів правового регулювання 

міждержавних економічних відносин. Національні норми екстериторіальної дії. 

Механізми імплементації норм міжнародного економічного права 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 22], додаткові [12; 14; 18; 19; 

20]. 

 

Тема 3. Форми міжнародного економічного співробітництва та їх 

міжнародно-правове регулювання. 

Міжнародний економічний правопорядок. Організаційно-правові форми 

міжнародного економічного співробітництва. Організації міжнародного 

економічного співробітництва на універсальному рівні. Міжнародні організації у 

системі міжнародно-правового регулювання економічних відносин. 

Спеціалізовані установи ООН з економічних питань. Роль міжнародних 

організацій та їх діяльність у формуванні  міжнародного економічного права. 

Міжнародні організації загальної компетенції в межах економічної 

співпраці. Рада Європи, СНД, Організація Північного співробітництва, Ліга 

арабських держав, Організація з безпеки та співробітництва, Організація 

Ісламська конференція. Еволюція механізму міжнародно-правового регулювання 

міжнародних економічних відносин.  

Регулювання економічного співробітництва на регіональному рівні 

Європейський економічний простір.  

Міжнародне економічне співробітництво України та МЕП.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 8], додаткові [6; 12; 16; 18; 20]. 
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Змістовий модуль 2. Особлива частина. Основі галузі  МЕП 

Тема 4. Міжнародне торговельне право та міжнародне інвестиційне 

право. 

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Форми регулюванні 

міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами. Міжнародна торгівля 

послугами. Діяльність міжнародних торговельних організацій.  

ГАТТ/СОТ. Сутність та еволюція системи багатостороннього 
регулювання торговельно-економічних відносин. Регулювання світових 

торговельних зв’язків (СТЗ). Етапи формування системи багатостороннього 

регулювання торговельно-економічних відносин. Завдання, напрями, 

принципи діяльності Світової організації торгівлі.  
Міжнародне інвестиційне право. Міжнародний правопорядок на ринку 

інвестицій. Національне законодавство та режим іноземного інвестування. 

Правова природа міжнародних інвестиційних угод. Сеульська конвенція та 

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Багатонаціональні 

підприємства. Транснаціональні корпорації. Захист інвестицій та інвестиційні 

гарантії. Інвестиційний клімат. Механізми усунення подвійного оподаткування 

іноземних інвестицій. Врегулювання міжнародних інвестиційних спорів.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 5], додаткові [7; 15; 17]. 

 

Практичне заняття 1.   

Підготувати дослідження та представити результати для обговорення та 

оцінювання на практичному занятті . Теми для роботи у малих групах. 

1. Взаємозалежність між міжнародними економічними відносинами та 

міжнародним економічним правом. 

2. Принципи міжнародного економічного права.  

3. ТНК як об’єкт правового регулювання МЕП.  

4. Джерела міжнародного економічного права: класифікація та 

особливості. 

5. Міжнародні економічні організації як суб’єкти МЕП.  

 

Тема 5. Міжнародне фінансове право 

Міжнародна фінансова система як об’єкт міжнародного регулювання. 

Міжнародне фінансове право як галузь МЕП Міжнародно-правовий режим 

транскордонного переміщення фінансів та уніфікація національного правового 

режиму. Система платіжно-розрахункових відносини та регулювання 

міжнародних платіжно-розрахункових опреацій (міжнародне платіжне право); 

система валютних відносин та регулювання валютних операцій (міжнародне 

валютне право); система кредитних відносин та регулювання кредитних операцій 

(міжнародне кредитне право).  

Система МВФ та Світового банку. Роль, значення та взаємодія цих 

міжнародних організацій.  

. 
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Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 11; 20], додаткові [8; 13; 14; 

19; 20]. 

 

Тема 6. Право міжнародної економічної допомоги. 

Міжнародна допомога, поняття, види та особливості надання міжнародної 

економічної допомоги. Донори, реципієнти та бенефіціари міжнародної допомоги. 

Міжнародна безвідплатна допомога держав-донорів та міжнародних організацій. 

Міжнародно-правове регулювання надання та використання міжнародної 

допомоги. Концепція сталого розвитку та міжнародна допомога. Міжнародна 

технічна допомога та особливості її надання. Багатостороння міжнародна 

допомога. Роль та значення  Міжнародної асоціації розвитку (МАР). 

Система державного регулювання та моніторингу надання та 

використання міжнародної допомоги в Україні.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4, 6], додаткові [7; 8; 13; 21; 

43]. 

 

Тема 7. Міжнародне міграційне право 

Міграційні процеси у світі. Особливості, ознаки та характеристика  

сучасної трудової міграції. Трудова міграція та її вплив на міжнародні економічні 

відносини.   

Міжнародне-правове регулювання міжнародних трудових відносин у 

контексті трудової міграції та захисту прав робітників-мігрантів. Правотворча 

діяльність МОТ у цій сфері.  Конвенційні механізми міжнародного міграційного 

права. 

Міжнародний ринок праці та його державне регулювання. Міграційна 

політика держав. Джерела міжнародно-правового регулювання трудової міграції 

та правотворча діяльність МОТ у цій сфері.  Регулювання міграційних процесів на 

регіональному рівні. Співвідношення міжнародного міграційного права та  МЕП.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 10], додаткові [6; 8; 21, 22, 

25]. 

 

Практичне заняття 2.  

Обговорення доповіді УНІАН "Міграційні виклики для України". 

Написати есе обсягом 3-4 сторінки за варіантами на тему:  

1. Міграція робочої сили у умовах пандемії COVID-19. (непарні номера за 

списком групи). 

2.Вплив пандемії COVID-19 на міжнародне право у сфері міжнародної міграції 

населення. (парні номера за списком групи). 

Застосовувати наукові, нормативні та публіцистичні джерела інформації. 

 

Тема 8 Міжнародне економічне процесуальне право 

Поняття міжнародного економічного процесуального права. Засоби 

врегулювання міждержавних економічних спорів. Особливості врегулювання  

публічно-правових економічних спорів. Врегулювання міждержавних спорів 

галузевого характеру. Система врегулювання торгівельних спорів в рамках СОТ. 
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Міжнародний трибунал по морському праву. Врегулювання інвестиційних спорів. 

Врегулювання міжнародних економічних спорів на регіональному рівні. 

Організація та проведення консультацій з врегулювання проблемних економічних 

питань між державами. 

Міжнародно-правове забезпечення врегулювання приватноправових 

спорів. Вашингтонська конвенція з врегулювання інвестиційних спорів 1965 р. 

Міжнародно-правове сприяння арбітражному врегулюванню приватноправових 

спорів.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 17], додаткові [6; 8; 13; 17, 

23; 24]. 

 

Практичне заняття 3. Теми для роботи в малих групах.  

1.Роль міжнародних організацій та їх діяльність у формуванні  міжнародного 

економічного права. 

2. Джерела міжнародного економічного права, їх класифікація.  

3. Загальні принципи права та допоміжні джерела міжнародного економічного 

права. 

4. Спеціальні принципи міжнародного економічного права. 

5. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. 

6. Міжнародна фінансова система як об’єкт міжнародного регулювання 

7. Міжнародне валютне право  у системі міжнародного фінансового права.  

8. Надання  міжнародної технічної допомоги Україні. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 5 5 

Відвідування семінарські занять 1 2 2 2 2 

Відвідування практичні занять 1 - - 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 

Робота на практичному занятті 10 - - 3 30 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом  69  105 

Максимальна кількість балів  174:60 

Розрахунок коефіцієнта  2,9 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

Тема 1. Генезис міжнародного економічного права.  

Передумови зародження міжнародного економічного права, історичні 

аспекти побудови міждержавних економічних відносин.  

Україна у системі міжнародних економічних відносин та міжнародні 

зносини з економічних питань. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 11], додаткові [6; 7; 9; 12; 

16]. 

 

Тема 2. Поняття міжнародного економічного права, його складові та 

систематика 

Транснаціональні корпорації, індивіди, фізичні та юридичні особи у МЕП. 

Міжнародні угоди – основне джерело МЕП. Рішення міждержавних 

організацій та міждержавних економічних конференційд. 

Міжнародні звичаї. Загальні принципи права та допоміжні джерела 

міжнародного економічного права.  

Національні норми екстериторіальної дії. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 5], додаткові [12; 14; 18; 20]. 

 

Тема 3. Складові МЕП та форми міжнародного економічного 

співробітництва. 

Спеціалізовані установи ООН з економічних питань. Європейський 

економічний простір.  

Міжнародно-правова відповідальність.  

Міжнародне економічне співробітництво України та МЕП. Україна у 

системі міжнародного економічного права.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 12], додаткові [6; 11; 13; 16; 

20]. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина. Основі галузі  МЕП 

Тема 4.  Міжнародне торговельне право та міжнародне інвестиційне право 

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Історичні аспекти 

створення та діяльності ГАТТ/СОТ, Діяльність міжнародних торгових 

організацій. ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку). 

Перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ).  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 9], додаткові [7; 15; 17; 23; 

24]. 

Тема 5. Міжнародне фінансове право. 

Міжнародно-правовий режим транскордонного переміщення фінансів та 

уніфікація національного правового режиму.  

Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового 

банку. Інституції Світового банку. Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

(МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Роль, значення та взаємодія 

цих міжнародних організацій.   
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Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 5], додаткові [8; 13; 14; 19; 

20]. 

 

Тема 6. Право міжнародної економічної допомоги. 

Концепція сталого розвитку та міжнародна допомога.  

Міжнародна технічна допомога США та особливості її надання.  

Багатостороння міжнародна допомога. Договірно-правове регулювання 

надання та реалізації міжнародної допомоги від донорів Україні. 

Роль та значення  Міжнародної асоціації розвитку (МАР). 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 6], додаткові [8; 13; 24; 43]. 

 

Тема 7. Міжнародне міграційне право 

Сучасні міграційні процеси у світі. Особливості, ознаки та характеристика 

трудової міграції, її значення для розвитку економіки. Міжнародно-правові 

механізми протидії нелегальної міграції. 

Права та обов’язки трудових мігрантів. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 25], додаткові [8; 13; 21, 22]. 

 

Тема 8 Міжнародне економічне процесуальне право 

Врегулювання публічно-правових економічних спорів. Врегулювання 

міждержавних спорів галузевого характеру за участю міжнародних організацій. 

Міжнародно-правове врегулювання приватноправових спорів: конвенційні 

механізми та міждержавні механізми та заходи.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 4; 12; 17], додаткові [6; 8; 23; 24] 

 
Критерії оцінювання  

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну 

роботу, застосування для оформлення результатів самостійної роботи 

не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого 

підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, 

розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи 

повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який 

винесений на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в 

ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних 

задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 

балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних 

висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не 

досконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної 

дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові 

питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для 

самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової 
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дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у формі письмових 

тестових завдань після завершення вивчення навчального матеріалу кожного 

змістового модуля. Тестові письмові завдання для модульних контрольних  робіт  

складаються з 25 тестів і відповідають змісту навчального матеріалу модуля.  

За кожну правильну відповідь на одне тестове завдання студент отримує  1 

бал.  

 

Критерії оцінювання модульного контролю 

Бал Критерії 

24-25   Студент вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав відповіді на 

питання як теоретичного, так  і   практичного характеру. Логічно і 

послідовно  аргументував і виклав свою точку  зору. 

20-23   Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь  на  питання  повна та 

розгорнута,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-

3 помилки при  вирішенні практичних  завдань. 

15-19  Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі  завдання, 

відповідь на запитання представлені  не повністю; допускає незначні 

неточності.  

10-14   Студент правильно вирішив частину завдань; думка  викладена з 

порушенням логіки подання матеріалу. Студент  правильно вирішив 

ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а 

деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення 

основних понять міжнародних торговельних відносин. Відповідь на 

запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді 

на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне торговельне 

право» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських, практичних заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 60. 

Семестровий контроль знань студентів у 5 семестрі проходить у формі 

екзамену та здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу всіх 

змістових модулів блокової дисципліни «Міжнародне економічне право». 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1 Передумови зародження міжнародного економічного права, 

історичні аспекти побудови міждержавних економічних відносин.  
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2 Україна у системі міжнародних економічних відносин та  

міжнародні зносини з економічних питань. 

3 Предмет та визначення МЕП.  

4 Міжнародне економічне право у системі міжнародного права. 

Система міжнародного економічного права.  

5 Суб’єкти МЕП.  

6 Держави як суб’єкти МЕП та їх правові та політичні ознаки.  

7 Міжнародні організації та установи (державні та недержавні) як 

суб’єкти МЕП.  

8 Індивіди, фізичні та юридичні особи у МЕП.  

9 Правовий статус ТНК у міжнародних економічних відносинах. 

10 Джерела міжнародного економічного права, їх класифікація.  

11 Міжнародні угоди – основне джерело МЕП.  

12 Рішення міждержавних організацій та міждержавних економічних 

конференцій.  

13 Міжнародні звичаї у врегулюванні міжнародних економічних 

відносин.  

14 Спеціальні принципи міжнародного економічного права.  

15 Трудова міграція та її вплив на міжнародні економічні відносини.  

16 Міжнародно-правові механізми протидії нелегальної міграції. 

17 Права та обов’язки трудових мігрантів. 

18 Концепція сталого розвитку та міжнародна допомога.  

19 Міжнародна технічна допомога США для України.  

20 Багатостороння міжнародна допомога: особливості надання та 

реалізації. 

21 Договірно-правове регулювання надання та реалізації міжнародної  

технічної допомоги від донорів Україні. \ 

22 Засоби врегулювання міждержавних економічних спорів. 

23 Міжнародний економічний правопорядок.  

24 Організаційно-правові форми міжнародного економічного 

співробітництва.  

25 Міжнародні організації у системі міжнародно-правового 

регулювання економічних відносин.  

26 Роль міжнародних організацій та їх діяльність у формуванні  

міжнародного економічного права.  

27 Регулювання економічного співробітництва на регіональному рівні 

та Європейський економічний простір.  

28 Міжнародне економічне співробітництво України та МЕП.  

29 Регулювання міжнародних торговельних відносин. Форми 

регулюванні міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами. 

Міжнародна торгівля послугами. Діяльність міжнародних 

торговельних організацій.  

30 Сутність та еволюція системи багатостороннього регулювання 

торговельно-економічних відносин в рамках ГАТТ/СОТ. 
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31 Завдання, напрями, принципи діяльності Світової організації 

торгівлі.  
32 Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій. Правова природа 

міжнародних інвестиційних угод.  

33 Захист інвестицій та інвестиційні гарантії.  

34 Механізми усунення подвійного оподаткування іноземних 

інвестицій. Врегулювання міжнародних інвестиційних спорів.  

35 Міжнародне фінансове право як галузь МЕП.  

36 Система платіжно-розрахункових відносини та регулювання 

міжнародних платіжно-розрахункових операцій  

37 Система валютних відносин та регулювання валютних операцій 

(міжнародне валютне право);  

38 Система кредитних відносин та регулювання кредитних операцій 

(міжнародне кредитне право).  

39 Система МВФ та Світового банку. Роль, значення та взаємодія цих 

міжнародних організацій.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 8 год., практичних занять 6, самостійна робота – 13  год., модульний контроль – 4 год., 

семестровий контроль – 15 год. 
Тиждень І ІІ - ІІІ ІV - V VІ VІІ 

Модулі 
(назви, бали) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  (69) ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. (105 балів) 

Лекції  
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Сам. робота Самостійна робота (20 балів) Самостійна робота (20 балів) 

Поточний контроль 

(вид, бали) 

Модульна робота 1 
 (25 балів) 

Модульна робота  2 
(25 балів) 

Підсумковий контроль 
(вид, бали) 

Проміжний контроль 
 (100 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 

Основні джерела  для вивчення дисципліни 

1 Міжнародне право : підручник / В. А. Ліпкан, В. Ф. Антипенко, С. О. 

Акулов ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - Київ : КНТ, 2009. - 752 с. 

2    Черкес, М. Ю.     Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес ; 

МОН України, Одеська нац. юридич. акад. - Київ : Правова єдність, 

2009. - 392 с.  

3 Міжнародне право: основні галузі : підручник / за ред. В. Г. 

Буткевича. - Київ : Либідь, 2004. - 816 с. 

4 Международные экономические отношения [Текст] : Учебник для 

студ.вузов / И. П. Фаминский, Л. В. Сабельников, В. Ю. Пресняков, 

И. С. Мухаметшин ; Под ред.И.П.Фаминского. – М. : Юристъ, 2001. – 

847с. – (Homo Faber). – 53.76.  

5 Братко І.В. Україна-Канада: сучасні наукові студії: кол.моногр.: у 

3-х книгах. Кн.1, підр. 2.5. Особливості реалізації Угоди про вільну 

торгівлю між Україною та Канадою., Луцк,: Вежа-Друк, 2018. -- С. 

63-72. 

6 Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: 

стан, тенденції та перспективи розвитку : монографія / І.В.Братко. 

_ Одеса: Фенікс, 2011. – 248 с. 

7 Братко І.В. Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози 

та виклики. // IV Міжнародна конференція Україна Болгарія, ЕС: 

економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку: матеріали IV 

міжнародної науково-практичної конференції (м.Бургас, Болгарія, 

27 червня-3 липня 2020 р.) – Бургас: Авангард Пріма, 2020. – 158 с.  

С. 140-142 

8 Бестужева, С. В. Міжнародна економічна діяльність України 

[Текст] [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ, 

2016. – 268 с.  

9   Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини [Текст] [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч.закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – 

Київ : Кондор, 2005. – 263с.  

10 Доклад о миграции в мире - 2020. Публікация Міжнародної 

організації з міграції.  URL: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf  

11 Воронкова, А. Е. Міжнародні економічні організації [Текст] : 

Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / А. Е. Воронкова, 

Л. В. Єрохіна, Л. І. Рябенко. – К. : Професіонал, 2006. – 343с. – 

Бібліогр.:С.340-343.  

12 Василенко, И. А. Политическая глобалистика [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / И. А. Василенко. – М. : Логос, 2003. – 359с. – 

(Учебник для XXI века).  

13 Международные экономические отношения [Текст] [Текст] : 

учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%AE%2E
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2008. – 528 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 515-520. – 

101.40, 3 000 экз. 

14 Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] [Текст] : 

навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, 

Н. Б. Даниленко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 406 с. – 

(Вища освіта XXI століття). – Бібліогр.: с. 377-379. – 40.00, 2 000 пр. 

15 Цуркану С.І., Громовенко К.В. Міжнародне комерційне право [Текст] : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ : Гельветика, 2018. – 

124 с.  

16 Гладков, И. С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : Учеб.пособие по курсам "Мировая 

экономика","Международные экономические отношения" 

/ И. С. Гладков. – 3-е изд.,перераб.и доп. – М. : Дашков и К, 2003. – 

296с.  

17 Осика С.Г., Бакалінська О.О. Пятницький В.Т. Право Світової 

організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-

економічного права. Навчальний посибник, у 3-х томах. --Київ, : 

КНТЕУ, 2019. – 1928 с. 

18 Войціховський А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. Войціховський ; 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 544 с. 

 

Додаткові джерела для вивчення дисципліни 

19 Семенов, Г. А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, 

реалії і проблеми [Текст] : Навч.посібник для студентів вищих 

навч.закладів / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. – 2-е 

вид.,перероб.і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 231с. : 

табл. – Бібліогр.:С.218-220.  

20 Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної 

торгівлі і фінансів [Текст] : Підручник для магістрантів з міжнародної 

економіки і державної служби / Є. В. Савельєв ; За ред.О.А.Устенка. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 495с.  

21 Братко И.В. Система торговки выбросами в ЕС. // Украина, Болгария, 

ЕС: экономыческие, технические и социальные тенденции развития: 

материалы ІІІ Международной научно-практической конференции 

(г.Бургас, Болгария, 27 июня- 2 июля 2019 г. – Бургас: Авангард Прима,   

функціонування, регулювання та розвитку [Текст] [Текст] : 

монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2015. – 583 с. – Бібліогр.: с. 570-583.  

22 Мокій, А. І. Міжнародні організації [Текст] [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 279 с.  

23 Raj Bhala. International Trade Law: An Interdisciplinary, Non-Western 

Textbook, Volume 2: Remedies and Preferences. Carolina Academic PRESS 

: 2015 
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24 Jason Chuah. Law of International Trade, 6th Edition, Thomson Reuters, 

2019 

 

Інформаційні ресурси 

25 . Міністерство юстиції України.  ttps://minjust.gov.ua/m/prava-ta-

obovyazki-trudovih-migrantiv (сторінка «Права та обо’язки тридових 

мігрантів»  

26 Офіційна сайт МОТ - https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

27 Офіційна сайт МБРР – www.worldbank.org/ibrd  
28 Офіційний сайт MTП – http://www.iccwbo.org  

29 Офіційний сайт АСЕАН – http://www.aseansec.org  

30 Офіційний сайт БАГІ – http://www.miga.org  

31 Офіційний сайт ВРУ – http://www.rada.gov.uа  

32 Офіційний сайт Всесвітньої митної організації. – 

http://www.wcoomd.org  

33 Офіційний сайт ЄС – http://www.europa.eu.int  
34 Офіційний сайт КАРІКОМ – http://www.caricom.org  

35 Офіційний сайт МЕРКОСУР. – http://www.mercosul.gov.br  

36 Офіційний сайт НАФТА. – http://www.nafta-sec-alena.org  

37 Офіційний сайт ОЕСР. – http://www.oecd.org  

38 Офіційний сайт ООН. – http://www.un.org  
39 Офіційний сайт СОТ – http://www.wto.оrg  

40 Офіційний сайт УНІДРУА – http://www.unidroit.org  

41 1Офіційний сайт ЮНКТАД. – http://www.unctad.org  

42 Офіційний сайт ЮНСІТРАЛ. – http://www.uncitral.org  

43 Міжнародної асоціації розвитку (МАР).IDA - World Bank Group - 

https://ida.worldbank.org 
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