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Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні тенденції та закономірності розвитку світового торгового 

ринку, особливості регулювання міжнародних повітряних, 

залізничних та автоперевезень на різних рівнях економічної 

системи, тарифна політика авіакомпаній залежно від обраної 

бізнес-моделі, все це передбачає вивчення загальних положень 

зовнішньоекономічного права (поняття, предмет, методи й джерела 

права) і його окремих інститутів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на досягнення всебічного 

глибокого розуміння природи і сутності господарсько-правових 

відносин, підготовка до практичної  діяльності 

висококваліфікованих фахівців, формування системи знань з 

правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

ознайомлення студентів із системою органів, принципами й 

методами регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання 

торговельних відносин на міжнародному рівні; формування у 

студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 

правознавця, юридичне мислення; сприяння формуванню вмінь 

студентів щодо застосовування теоретичних правничих знань на 

практиці. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 обізнаності з основними теоретичними течіями, школами, 

підходами до розуміння права; розуміння місця права серед 

інших феноменів соціальної реальності та наявних зв’язків між 

ними; володіння юридичним категоріальним апаратом; 

 застосувати здобуті в ході навчання знання для надання 

юридичних висновків й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав, а, також, 

визначення юридичних ризиків тих або інших 

зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив та 

обрання шляхів їхньої мінімізації; 

 здатність розробляти проекти нормативно-правових актів та 

супровідну документацію, а також забезпечувати їхній 

експертний аналіз, виявляти недоліки й пропонувати шляхи 

виправлення й удосконалення; 

 застосувати здобуті в ході навчання знання для представлення 



інтересів клієнта в юрисдикційних органах. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 знати законодавство України та міжнародні договори в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 знати поняття, види, правову природу, принципи та методи 

зовнішньоекономічної діяльності;   

 охарактеризувати специфіку предмета правового регулювання 

предмету; 

 вміти використовувати знання зі спецкурсу під час вирішення 

професійних завдань; 

 знати поняття та види зовнішньоекономічних договорів, а також 

порядок їх укладення; 

 вміти аналізували недоліки та прогалини законодавчого 

регулювання окремих господарських відносин в умовах ринкової 

економіки;  

  застосовувати наявну судову практику до змодельованих 

ситуацій щодо правовідносин у сфері зовнішньоекономічних 

відносин;  

 використовувати чинне законодавство у сфері господарювання та 

зовнішньоекономічної діяльності для вирішення питань, що 

виникають у практичній діяльності суб’єктів підприємництва. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Система регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Державне та недержавне регулювання 

зовнішньоекономічної  діяльності. Тарифний та нетарифний 

методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Правове регулювання 

іноземних інвестицій. Особливості здійснення окремих видів 

зовнішньоекономічних операцій. Платіжно-розрахункові 

правовідносини в зовнішньоекономічній діяльності. Правові засади 

захисту національного товаровиробника у ЗЕД. Відповідальність у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. Зокрема вивчення таких дисциплін, як: 

«Порівняльне цивільне право», «Міжнародне приватне право»,  

«Господарське право України» 

Пореквізити Знання з правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

можуть бути використані при написанні кваліфікаційної роботи, а 

також при вивченні таких дисциплін: «Теорія та практика 

міжнародного комерційного арбітражу», «Вирішення міжнародних 

економічних спорів» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Алієва-Барановська В.М., Бабіч Г.В., Дахно І.І. Право 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб.-довідник. — К. : 

ЦУЛ, 2013. — 424 с. 

2. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб./ 

[Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.В. та ін.]. — 3-тє вид., 

перероб. і доп. — Л.: Магнолія, 2014.— 512 с.  

3. Калінеску Т. В., Ліхоносова Г. С., Антіпов О. М. Митне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. 

Володимира Даля, 2014. — 553 с. 



Репозитарій НАУ: 

1. Миронюк Р. В., Новгородська І. М. Регулювання розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора в умовах 

євроінтеграційних процесів України // Безпека людини в умовах 

глобалізації: сучасні правові парадигми : VІІ Міжнародна 

науково-практична конференція, Київ, Національний авіаційний 

університет, 24 лютого 2017 р.: тези доповіді – Тернопіль : 

Вектор, 2017. – Т. ІІ. – С. 291-294. 

2. Кулеш М.Є. Оцінка інвестиційної складової розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності / Актуальні проблеми економіки 

та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнар. наук.-

практ. інтерн.-конф. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2018. – Ч. 1. – С. 

321–324. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДРАЧОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mpp

p/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=

11419  

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну   
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