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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Економіка зарубіжних країн 
Викладач (-і) Когут-Ференс Оксана Ігорівна 
Контактний телефон викладача 0972955773 
E-mail викладача oksana.kohut_ferens@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Дистанційні консультації: 1,5 години у четвер, 
10.10,Moxtra 447606844 
 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, норми та механізми 
функціонування міжнародного економічного права. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування ґрунтових знань щодо 

нормативно-законодавчої бази міжнародного економічного права. 
Основними цілями вивчення дисципліни є формування загальних теоретичних знань 

щодо об’єкту та суб'єкту, загальних та спеціальних принципів міжнародного економічного 
права, механізмів її функціонування та роль в регулюванні міжнародних  економічних 
відносинах. 
 

4. Загальні і фахові компетентності 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали 
при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

5.Програмні результати навчання 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 
6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


Третій 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий      

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного 
економічного права. 
 

2 2 10 

Тема 2. Джерела та принципи міжнародного 
економічного права. 
 

2 2 15 

Тема 3.Міжнародне торгівельне право. 
 

2 4 5 

Тема 4.Міжнародне інноваційне та 
інвестиційне право. 
 

2 2 10 

Тема 5.Міжнародне валютне право. 
 

2 4 5 

Тема 6.Міжнародне право окремих сфер 
економічної діяльності. 

2 4 15 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/іспит 50 

балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 100 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залік,  усна форма здачі, білет передбачає три 
описові питання 

8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  



9.Рекомендована література 
1. Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. 

– К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 304 с.  
2. Довгань В.М. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В.М. 

Довгань.- Київ: КНТ, 2009.- 448 с.  
3. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору)/ пер. 

Г. Друзенка, С. Друзенко ; за ред. Г. Друзенка ; Юридична фірма "Салком".- Київ: 
К.І.С., 2010.- 536 с.  

4. Матвійчук В.К. Міжнародний комерційний арбітраж. Практикум у семи книгах: 
навч. посібник. Кн. І / В.К.Матвійчук, О.І.Хар.- К: КНТ, 2007.- 244 с.  

5. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, 
перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.  

6.  Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. 
Загальна частина. К.: 2002 – 460 с.  

7. Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / 
І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.  

8. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник /Т.М.Циганкова, 
Т.Ф.Гордеева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ. - 2001. – 340 с.  

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник / М.Ю. Черкес ; Мін-во освіти і науки 
України, Одеська національна юридична академія.- Київ: Правова єдність, 2009.- 392 
с.  

10. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

 
 
 


