ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» складена
відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» підготовки магістра
за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Дисципліна викладається на 1
курсі у 1 семестрі.
1. Опис навчальної дисципліни
-

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає:
ознайомленні здобувачів з основними механізмами і формами регулювання
міжнародних економічних відносин;
ознайомленні з міжнародними економічними інтеграційними процесами;
формуванні у здобувачів розуміння сутності інститутів міжнародного економічного
права в системі світової економіки;
з’ясуванні необхідності вступу України до міжнародних економічних організацій та
інтеграційних об’єднань.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- формування наступних загальних компетентностей:
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність працювати в команді.
ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
формування наступних фахових компетентностей:
ФК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ФК3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та
дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини.
ФК4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових
ринках. ФК6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності
суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний
розвиток країн.
ФК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування
знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації
ФК10. Знання та розуміння норм міжнародного економічного права.
ФК11. Здатність розуміти специфіку та форми ведення міжнародного бізнесу в умовах
економічної інтеграції.
ФК13. Здатність аналізувати та вирішувати актуальні проблеми міжнародного бізнесу
(фінансові, організаційні, маркетингові, безпекові, інноваційні).
ФК 14. Здатність до стратегічного управління транснаціональною корпорацією.
1.3. Кількість кредитів: 3
1.4. Загальна кількість годин: 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Заочна (дистанційна) форма навчання
Денна форма навчання
Рік підготовки
1-й

1-й
Семестр

1-й
16 год.
16 год.
- год.
58 год.

1-й
Лекції
8 год.(в тому числі 4- ауд, 4- дистанційно)
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
82 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання
ПРН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у
сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному
та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною
мовою/іноземними мовами.
ПРН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних
аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах
використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з
метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних
особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин.
ПРН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за
невизначених умов і вимог.
ПРН5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її
результатів.
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно
використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні
аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.
ПРН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та
нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за
результатами дослідження.
ПРН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та
імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних
економічних відносин.

ПРН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових
публікацій і апробацій на наукових заходах
ПРН 16. Демонструвати знання міжнародного економічного права та здійснювати
міжнародний бізнес на його основі.
ПРН 17. Здійснювати аналіз міжнародного бізнесу, що реалізується в умовах економічної
інтеграції.
ПРН 18. Аналізувати та вирішувати актуальні проблеми міжнародного бізнесу (фінансові,
організаційні, маркетингові, безпекові, інноваційні).
ПРН 19. Розробляти стратегії транснаціональної корпорації.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, предмет, система, джерела та принципи
міжнародного економічного права (МЕП). Суб’єкти міжнародного
економічного права.
Лекція 1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права. Джерела
міжнародного економічного права
Поняття міжнародного економічного права як науки та навчальної дисципліни.
Предмет правового регулювання міжнародного економічного права. Загальні доктрини
правової природи міжнародного економічного права. Система міжнародного економічного
права. Загальні підходи до визначення системи міжнародного економічного права. Основні
інститути міжнародного економічного права.
Поняття джерел міжнародного економічного права. Міжнародні економічні
договори як джерело міжнародного економічного права. Поняття, класифікація
міжнародних економічних договорів. Міжнародно-правовий звичай як джерело
міжнародного економічного права. Загальні принципи міжнародного права. Спеціальні
принципи міжнародного економічного права. Рішення міжнародних судів. Доктрина.
Резолюції міжнародних міжурядових організацій.
Лекція 2. Суб’єкти міжнародного економічного права.
Поняття та види суб’єктів міжнародного економічного права.
Держава як суб’єкт міжнародного економічного права, державний суверенітет.
Економічні права та обов’язки держав. Диференціація держав у міжнародному
економічному праві.
Поняття та загальна характеристика імунітету держави. Загальні наукові підходи до
визначення імунітету держав. Теорія абсолютного імунітету. Теорія функціонального
імунітету. Обмеження імунітету держави.
Загальна характеристика видів державного імунітету. Юрисдикційний імунітет
держави. Майновий імунітет держави. Імунітет держави від попереднього забезпечення
позову. Імунітет держави від примусового виконання судового рішення.
Поняття, класифікація міжнародних економічних організацій. Особливості
міжнародних економічних організацій. Завдання та цілі міжнародних економічних
організацій. Універсальні міжнародні економічні організації. Міжнародні економічні
організації̈ системи ООН. Регіональні міжнародні економічні організації. Спеціалізовані
міжнародні економічні організації, параорганізації та групи інтересів.
Поняття та класифікація транснаціональних корпорацій. Значення та роль
транснаціональних корпорацій у сучасних міжнародних економічних відносинах. Питання
про визнання правосуб’єктності транснаціональних корпорацій у міжнародному
економічному праві.

Тема 2. Міжнародний економічний правопорядок. Економічна інтеграція
держав і міжнародне економічне право.
Лекція 3. Поняття та етапи становлення сучасного міжнародного економічного
правопорядку.
Поняття та ознаки сучасного міжнародного економічного правопорядку.
Характеристика основних етапів становлення сучасного міжнародного економічного
правопорядку. Забезпечення дотримання міжнародного економічного правопорядку.
Лекція 4. Економічна інтеграція держав
Поняття та організаційно-правові форми інтеграційних об’єднань. Інтеграція на
глобальному та регіональному рівнях. Встановлення режиму найбільшого сприяння в
інтеграційному об’єднанні держав.
Європейський економічний простір. Загальні засади ЄС. Правові засади ЄС. Загальна
характеристика інших регіональних інтеграційних об’єднань держав: НАФТА, ЛАІ,
МЕРКОСУР, КАРІКОМ, АСЕАН.
РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 3. Міжнародне торговельне право.
Лекція 5. Міжнародна торговельна система та її компоненти.
Міжнародне торговельне право
Міжнародна торговельна система та її компоненти. Поняття, предмет міжнародного
торговельного права. Джерела міжнародного торговельного права.
Спеціальні принципи міжнародного торговельного права. Принципи регулювання
міжнародної торгівлі за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі.
Лекція 6. Право СОТ та його особливості.
Право СОТ та його особливості. Загальна характеристика Генеральної угоди з
торгівлі послугами (ГАТС). Загальні зобов’язання держав-членів СОТ у сфері міжнародної
торгівлі послугами. Секторальні зобов’язання держав-членів СОТ у сфері міжнародної
торгівлі послугами.
Тема 4. Врегулювання спорів у міжнародних економічних
відносинах.
Лекція 7. Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах.
Поняття міжнародного спору. Специфіка вирішення міжнародних
економічних спорів. Загальна характеристика засобів вирішення спорів, що виникають у
міжнародних економічних відносинах. Дипломатичні переговори як один із засобів
вирішення міжнародних економічних спорів. Міжнародний комерційний арбітраж.
Міжнародно-правова відповідальність у сфері міжнародних економічних відносин.
Тема 5. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції
Лекція
8.
Характеристика
міжнародного
ринку
праці.
Транснаціональний рух робочої сили, напрями трудової міграції.
Правове регулювання трудової міграції на універсальному та регіональному рівнях.
Роль Міжнародної організації праці в регулюванні проблем трудової міграції. Міжнародноправове регулювання статусу працівників-мігрантів. Конвенція ООН про захист прав всіх
трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 року.
Правовий режим допуску трудящих мігрантів на національні ринки праці.
Особливості правового регулювання національних ринків праці.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усього

1

2

Тема 1. Поняття,
предмет, система,
джерела
міжнародного
економічного права
(МЕП). Суб’єкти
міжнародного
економічного права
Тема 2. Міжнародний
економічний
правопорядок.
Економічна інтеграція
держав і міжнародне
економічне право
Разом за розділом 1

22

Тема 3. Міжнародне
торговельне право.
Право СОТ і його
особливості
Тема 4. Врегулювання
спорів у міжнародних
економічних
відносинах.
Тема 5. Міжнародноправове регулювання
трудової міграції
Разом за розділом 2
Усього годин

22

22

44

денна форма
у тому числі
Л п лаб. інд.

усього

с.
р.
3 4
5
6
7
8
Розділ 1. Загальна частина
4 4
14 20

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд. с.
р.
9
10 11
12 13
2

18

14 20

2

18

8 8
30 40
Розділ 2. Особлива частина
4 4
14 22

4

36

2

20

4

4

13

2

2

9

12

1

11

11

2

2

7

16

1

15

46
90

8 8
16 16

30 50
58 90

4
8

46
82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Тема 1. Поняття, предмет, система, джерела міжнародного
економічного права (МЕП). Суб’єкти міжнародного економічного
права.

4

Тема 2. Міжнародний економічний правопорядок. Економічна
інтеграція держав і міжнародне економічне право
Тема 3. Міжнародне торговельне право. Право СОТ і його
особливості.
Тема 4. Врегулювання спорів у міжнародних економічних
відносинах
Тема 5. Міжнародно- правове регулювання трудової міграції.

2
3
4
5

4
4
2
2

Разом

16

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1

Поняття, предмет, система, джерела міжнародного економічного
права (МЕП).
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами про поняття, сутність міжнародного
економічного права
Суб’єкти міжнародного економічного права
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Міжнародний економічний правопорядок
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами, підготувати доповіді.
Економічна інтеграція держав і міжнародне економічне право
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом,
доктринальними джерелами про поняття, сутність інтеграційних
Процесів
Міжнародне торговельне право
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Право СОТ та його особливості
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
доповіді.
Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах.
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
Доповіді
Міжнародно-правове регулювання трудової міграції
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом, підготувати
Доповіді
Разом

2

3

4

5

6

7

8

6. Індивідуальне завдання.
Навчальним планом не передбачено

Кількість
годин
Денна заочна
7
10

7

8

7

10

7

8

7

10

7

10

9

11

7

15

58

82

7. Методи навчання
Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам навчання
за ОПП віддзеркалює табл. 7.1
Таблиця 7.1
Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою
компонентною ОП2-03 «Міжнародне економічне право»
Шифр ПРН
Результати навчання
Засоби діагностики /
(відповідно
Методи навчання
(відповідно до ОПП)
форми оцінювання
до ОПП)
ПРН1
Мати необхідні для Лекція-візуалізація;
Оцінювання усних
професійної діяльності усне опитування;
відповідей здобувачів
знання та навички з навчальна дискусія
та виступів під час
ділових комунікацій у (за питаннями
навчальної дискусії
сфері
міжнародних практичного заняття (за питаннями
економічних відносин, а та за науковою
практичного заняття
також
ефективно статтею); виконання та за результатами
спілкуватися
на та захист презентації аналізу наукової
професійному
та доповіді; складання
статті); оцінювання
соціальному
рівнях, логіко-структурної
захисту презентації
включаючи усну та схеми; виконання та доповіді та творчого
письмову комунікацію захист творчого
завдання
іноземною
завдання (есе);
(есе);оцінювання
мовою/іноземними
аналіз наукової
виконання логікомовами.
статті; групова
структурних схем;
робота з підготовки
оцінювання питань та
питань до
відповідей здобувачів
колоквіуму;
на колоквіумі;
колоквіум;
оцінювання
розв’язання
вирішення
ситуаційних завдань ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
ПРН2
Креативно
мислити, Лекція-візуалізація;
Оцінювання усних
проявляти гнучкість у усне опитування;
відповідей здобувачів
прийнятті рішень на навчальна дискусія
та виступів під час
основі
логічних (за питаннями
навчальної дискусії
аргументів
та практичного заняття (за питаннями
перевірених фактів в та за науковою
практичного заняття
умовах обмеженого часу статтею); виконання та за результатами
і ресурсів на засадах та захист презентації аналізу наукової
використання
різних доповіді; складання
статті); оцінювання
діагностичних
логіко-структурної
захисту презентації
методологій провідних схеми; виконання та доповіді та творчого
міжнародних організацій захист творчого
завдання
завдання (есе);
(есе);оцінювання
аналіз наукової
виконання логікостатті; групова
структурних схем;
робота з підготовки
оцінювання питань та
питань до
відповідей здобувачів
колоквіуму;
на колоквіумі;
колоквіум;
оцінювання

розв’язання
ситуаційних завдань
ПРН3

ПРН3. Систематизувати,
синтезувати
й
упорядковувати
отриману інформацію,
ідентифікувати
проблеми, формулювати
висновки і розробляти
рекомендації,
використовуючи
ефективні підходи та
технології,
спеціалізоване
програмне забезпечення
з метою розв’язання
складних
задач
практичних проблем з
урахуванням
кроскультурних
особливостей суб’єктів
міжнародних
економічних відносин.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН4

Приймати обґрунтовані
рішення
з
проблем
міжнародних
економічних відносин за
невизначених умов і
вимог.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН5

Оцінювати
ступінь Лекція-візуалізація;
складності завдань при усне опитування;
плануванні діяльності та навчальна дискусія
(за питаннями

вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії

опрацюванні
результатів.

її практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН6

Аналізувати
нормативно-правові
документи, оцінювати
аналітичні
звіти,
грамотно
використовувати
нормативно-розпорядчі
документи та довідкові
матеріали,
вести
прикладні
аналітичні
розробки,
професійно
готувати
аналітичні
матеріали.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН8

Розробляти
та
досліджувати адаптивні
моделі
вирівнювання
дисбалансів
та
нівелювання
загроз
глобального розвитку,
пропонувати
варіанти
вирішення проблем за
результатами
дослідження.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та

(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого

захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань
ПРН11

Розуміти
сутність
соціального
виміру
глобального
економічного розвитку
та
імплементувати
принципи
соціальної
відповідальності
в
діяльності
суб’єктів
міжнародних
економічних відносин.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН14

Презентувати результати
власних
досліджень
шляхом
підготовки
наукових публікацій і
апробацій на наукових
заходах

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;

завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;

колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань
ПРН16

Демонструвати знання
міжнародного
економічного права та
здійснювати
міжнародний бізнес на
його основі.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН17

Здійснювати
аналіз
міжнародного бізнесу,
що реалізується в умовах
економічної інтеграції.

Лекція-візуалізація;
усне опитування;
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

ПРН18

Аналізувати
та Лекція-візуалізація;
вирішувати
актуальні усне опитування;
проблеми міжнародного навчальна дискусія

оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час

бізнесу
(фінансові,
організаційні,
маркетингові, безпекові,
інноваційні).

ПРН19

(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

Розробляти
стратегії Лекція-візуалізація;
транснаціональної
усне опитування;
корпорації
навчальна дискусія
(за питаннями
практичного заняття
та за науковою
статтею); виконання
та захист презентації
доповіді; складання
логіко-структурної
схеми; виконання та
захист творчого
завдання (есе);
аналіз наукової
статті; групова
робота з підготовки
питань до
колоквіуму;
колоквіум;
розв’язання
ситуаційних завдань

навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен
Оцінювання усних
відповідей здобувачів
та виступів під час
навчальної дискусії
(за питаннями
практичного заняття
та за результатами
аналізу наукової
статті); оцінювання
захисту презентації
доповіді та творчого
завдання
(есе);оцінювання
виконання логікоструктурних схем;
оцінювання питань та
відповідей здобувачів
на колоквіумі;
оцінювання
вирішення
ситуаційних завдань,
письмовий екзамен

8. Методи контролю.
Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань та
набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх
відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого
мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо
підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на практичних заняттях,
рівень знань за результатами опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання
тем у цілому чи окремих питань.

За виступ на практичному занятті студент може отримати від 1 (доповнення, уточнення
після відповіді або виступу іншого здобувача) до 6 (розгорнутий аналіз питання із залученням
даних наукових статей, монографій, статистичних даних, схем, міжнародної практики тощо)
балів. За виконання завдання з самостійної роботи здобувач може отримати від 1 до 6 балів.
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.
Критерії та методи оцінювання
Методи

Критерії оцінювання

Висока активність здобувача на практичному занятті,
демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми,
ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння
робити висновки
Активність
здобувача
на
практичному
занятті,
демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми,
ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння
робити висновки, але здобувач припустився окремих
помилок.
Тестування за За кожною темою, де передбачено тестування,
питаннями пропонується 10 тестових питань закритого типу з однією
практичного правильною відповіддю. Правильна відповідь на 1 питання
заняття
оцінюється в 0,1 бала.
Навчальна Висока активність здобувача на практичному занятті,
дискусія за демонстрація ознайомлення із запропонованим матеріалом,
результатами уміння мислити аналітично, формувати та виражати своє
аналізу
ставлення до предмета дискусії, робити висновки.
науковою
статтею / Активність
здобувача
на
практичному
занятті,
міжнародними демонстрація ознайомлення із запропонованим матеріалом,
правовими уміння мислити аналітично, формувати та виражати своє
актами
ставлення до предмета дискусії, робити висновки, але
здобувач припустився окремих помилок.
Підготовка та Змістовна
відповідність
презентації
доповіді
захист
запропонованій темі та її повне розкриття, формальна
презентацій відповідність методичним рекомендація до підготовки
доповідей презентацій доповідей,
демонстрація засвоєння знань програмного матеріалу та
умінь їх застосовувати на практиці при виконанні та захисті
презентації
доповіді,
вміння
робити
висновки,
обґрунтовувати власну позицію.
Змістовна
відповідність
презентації
доповіді
запропонованій темі та її розкриття, окремі вади
формальної відповідності методичним рекомендаціям до
підготовки презентацій доповідей, демонстрація засвоєння
знань програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на
практиці при виконанні та захисті презентації доповіді,
вміння робити висновки.
Перевірка Відповідність схеми запропонованій темі, повнота
складання використання матеріалу за темою схеми, наявність логікологікоструктурних зв’язків між елементами схеми, демонстрація
Усне
опитування /
навчальна
дискусія за
питаннями
практичного
заняття

Система
оцінювання,
бали
2

1

0,1–1

2

1

2

1

1

структурної засвоєння знань програмного матеріалу та умінь їх
схеми
застосовувати.
Виконання та Змістовна відповідність есе обраній темі та її повне
захист
розкриття,
формальна
відповідність
методичним
творчого рекомендація
до
підготовки
есе,
демонстрація
завдання (есе) систематизованих та глибоких знань програмного
матеріалу та умінь їх застосовувати на практиці при
виконанні та захисті есе, вміння грамотно інтерпретувати
одержані результати на рівні творчого використання,
вміння робити висновки, демонстрація ознайомлення із
запропонованими джерелами.
Змістовна відповідність есе обраній темі та її розкриття,
окремі несуттєві вади формальної відповідності
методичним рекомендація до підготовки есе, демонстрація
систематизованих знань програмного матеріалу та умінь їх
застосовувати на практиці при виконанні та захисті есе,
вміння грамотно інтерпретувати одержані результати на
рівні творчого використання, вміння робити висновки,
демонстрація ознайомлення із окремими запропонованими
джерелами.
Змістовна відповідність есе обраній темі та її неповне
розкриття, окремі суттєві вади формальної відповідності
методичним рекомендація до підготовки есе,
демонстрація знань програмного матеріалу та умінь їх
застосовувати на практиці при виконанні та захисті есе,
вміння інтерпретувати одержані результати на рівні
творчого використання, вміння робити висновки,
демонстрація ознайомлення із окремими запропонованими
джерелами.
Перевірка Демонстрація систематизованих та глибоких знань
групової програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на
роботи з практиці при підготовці питань для колоквіуму,
підготовки демонстрація ознайомлення та роботи із запропонованими
питань до джерелами, творчий підхід до підготовки питань.
колоквіуму Демонстрація базових знань програмного матеріалу та
умінь їх застосовувати на практиці при підготовці питань
для колоквіуму, демонстрація ознайомлення та роботи з
окремими запропонованими джерелами.
Колоквіум Висока активність здобувача на практичному занятті,
демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми,
ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння
робити висновки.
Активність
здобувача
на
практичному
занятті,
демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми,
ознайомлення із більшістю запропонованих джерел, уміння
робити висновки, але здобувач припустився окремих
несуттєвих помилок.
Активність
здобувача
на
практичному
занятті,
демонстрація засвоєння матеріалу навчальної дисципліни ,
ознайомлення із окремими запропонованими джерелами,
уміння робити висновки, але здобувач припустився

3

2

1

2

1

3

2

1

окремих суттєвих помилок.
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю
навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді семестрового
екзамену (за чотирирівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення підсумкового
семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального
матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою
програмою дисципліни.
Екзаменаційний білет містить три відкритті питання, перше питання оцінюється в 10
балів, друге та третє питання оцінюються по 15 балів.
Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється
відповідно до наступних критеріїв:
Кількість
Критерії оцінювання
балів
35-40
Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує поняттями і
термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору
стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити.
29-34
Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує
термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку зору
стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити.
18-28
Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі
упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не
підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами.
Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність,
намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в джерелах,
припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно.
Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або відповідь не
правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з джерелами. Не може
зробити висновків.

10-17

0-9

9. Схема нарахування балів
денна форма навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен
Сума
Розділ 1
Т1

Т2

Т3

Розділ 2
Т4

Разом
Т5
60

12
12
12
Т1, Т2 ... – теми розділів.

12

40

100

12

Схема нарахування балів
Заочна( дистанційна) форма навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен

Сума

Розділ 1
Т1

Т2
12

Т3
12

Розділ 2
Т4
12

Разом
Т5
12

60

40

100

12
Т1, Т2 ... – теми розділів.
10. Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

для чотирирівневої шкали
оцінювання

90 – 100

Відмінно

70-89

Добре
Задовільно

50-69
1-49

Незадовільно
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Основна література
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Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04
4. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_297
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Офіційні сайти, розміщені в мережі Інтернет:
http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради Украінӥ.
ttp://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів Украінӥ.
http://ccu.gov.ua – Офіційний сайт Конституціиного Суду Украінӥ.
http://president.gov.ua – Офіційний сайт Президента Украінӥ.
http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націи
http://www.icj-cij.org
Офіційний
сайт
Міжнародного
Суду
ООН
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil - Офіційний сайт Ради ООН з прав людини
http://www.wtj.com – Офіційний сайт Всесвітньої торговельної організації
http:/coe.int - Офіційний сайт Ради Європи
http://europa.eu.int - Офіційний саит Європейського Союзу
http://itlos.org – Офіційний сайт Міжнародного трибуналу з морського права
http://icc-cpi.int – Офіційний сайт Міжнародного кримінального суду
http://echr.coe.int – Офіційний сайт Європеиського̆ суду з прав людини

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин
непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за
змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі
лекційні заняття;
– дистанційно на платформі Moоdle проводяться практичні (семінарські), індивідуальні
заняття та консультації, контроль самостійної роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та
практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в
тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Міжнародне
економічне право» https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=41
Перелік екзаменаційних питань
1. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного економічного права, їх
юридична сила.
2. Види міжнародних економічних договорів.
3. Врегулювання спорів у рамках СОТ.
4. Встановлення режиму найбільшого сприяння в інтеграційному
5. Держава як суб’єкт міжнародного економічного права.
6. Джерела міжнародного економічного права.
7. Джерела міжнародного торговельного права.
8. Економічні права та обов’язки держав.
9. Загальна система преференцій для країн, що розвиваються.
10. Загальна характеристика засобів вирішення зовнішньоекономічних спорів.
11. Загальна характеристика інтеграційного об’єднання АСЕАН.
12. Загальна характеристика інтеграційного об’єднання ЛАІ.
13. Загальна характеристика інтеграційного об’єднання НАФТА.
14. Загальна характеристика міжнародних економічних організацій.
15. Загальна характеристика міжнародних торговельних організацій.
16. Загальна характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.
17. Загальні доктрини міжнародного економічного права.
18. Загальні положення Закону України « Про міжнародні договори України» від 2004
року.
19. Загальні принци міжнародного права.
20. Загальні, правові та економічні засади ЄС.
21. Зміст принципу міжнародної економічної безпеки.
22. Зміст принципу найбільшого сприяння.
23. Зміст принципу невід’ємного суверенітету держави на свої природні ресурси.
24. Зміст принципу поваги суверенітету держави у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.
25. Зміст принципу співробітництва в МЕП.
26. Імунітет держави та иого̆ види.
27. Конвенція ООН про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990
року.

28. Мета, функції та сфера діяльності Світової організації торгівлі.
29. Методи регулювання відносин у міжнародному економічному праві
30. Міжнародне правонаступництво держав.
31. Міжнародний звичай як джерело міжнародного економічного права.
32. Міжнародні інтеграційні об’єднання.
33. Міжнародні неурядові економічні організації та параорганізації.
34. Міжнародно-правова відповідальність у сфері міжнародних економічних відносин.
35. Міжнародно-правове визнання держав.
36. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на універсальному
рівні.
37. Міжнародно-правове регулювання статусу працівників-мігрантів.
38. Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права.
39. Особливості укладання міжнародних економічних договорів згідно з законодавством
України.
40. Питання про визнання правосуб’єктності транснаціональних корпорацій у
міжнародному економічному праві.
41. Поняття і структура міжнародного економічного договору.
42. Поняття міжнародного торговельного права як підотраслі міжнародного
економічного права.
43. Поняття міжнародного торговельного права.
44. Поняття та види імунітетів держав у міжнародному економічному
праві.
45. Поняття та класифікація міжнародних торговельних договорів.
46. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного економічного права.
няття та ознаки сучасного міжнародного економічного правопорядку.
47. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права як науки та галузі
міжнародного публічного права.
48. Порядок прийняття рішень у Світовій організації торгівлі.
49. Правовий статус міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного
економічного права.
50. Принцип найбільшого сприяння в міжнародній торговельній системі.
ресурси.
51. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні проблем трудової міграції.
52. Специфіка вирішення міжнародних економічних спорів.
53. Спеціальні принципи міжнародного економічного права
54. Структура Світової організації торгівлі.
55. Сутність пільгового і преференційного режимів у міжнародному
економічному праві.
56. Теорії абсолютного та функціонального імунітету держав.
57. Україна як самостійний суб’єкт міжнародного економічного права.
58. Універсальні міжнародні економічні організації.
59. Характеристика міжнародних економічних організацій в системі ООН.
60. Характеристика основних етапів становлення сучасного міжнародного економічного
правопорядку.

