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Силабус навчальної дисципліни 

«СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Поняття та підходи до вирішення міжнародних економічних спорів 

на сучасному етапі розвитку міжнародного права, диференціація 

способів вирішення міжнародних економічних спорів, особливості 

використання різних способів вирішення міжнародних економічних 

спорів, механізми виконання рішень за результатами вирішення 

міжнародних економічних спорів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань та вмінь, що формують 

сучасного та всесторонньо розвиненого фахівця в галузі 

міжнародного права, зокрема в частині розуміння мети та задач 

вирішення міжнародних економічних спорів, суті міжнародних 

економічних спорів та вибору оптимальних способів їх  вирішення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 навчитися розуміти складну природу міжнародного 

економічного спору та, залежно від суті спору, критерії для 

вибору найоптимальнішого способу його вирішення; 

 оволодіти основним концепціями та інструментами 

національної та міжнародної політики в сфері вирішення 

міжнародних економічних спорів; базовими поняттями та 

категоріями, що необхідні для повноцінного формування 

профілю фахівця в галузі міжнародного права 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 

щодо вирішення міжнародних економічних спорів на засадах 

використання різних діагностичних методологій провідних 

міжнародних організацій; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку сучасних 

міжнародних економічних відносин для розв’язання 

практичних задач міжнародного регулювання; 

 аналізувати міжнародно-правові та внутрішньодержавні 

правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно 

використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали з питань вирішення міжнародних 

економічних спорів, ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 

письмову комунікацію державною та іноземною мовами; 

 аналізувати нормативно-правові документи, вести прикладні 

аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали з питань вирішення міжнародних економічних 

спорів,  обґрунтовувати власну думку щодо оптимальних 

форм вирішення конкретних міжнародних економічних 

спорів; 



 розуміти та застосовувати базові знання основних 

міжнародно-правових та внутрішньодержавних правових 

актів у сфері вирішення міжнародних економічних спорів та 

системи міжнародних економічних відносин в цілому. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у сфері 

вирішення міжнародних економічних спорів, у т.ч.  на основі 

застосування сучасних норм міжнародного економічного 

права, публічної дипломатії, поведінкової економіки, 

системного інституційно-правового забезпечення розвитку 

міжнародних економічних відносин; 

 здатність оцінювати масштаби та визначати пріоритети при 

використанні окремих способів вирішення міжнародних 

економічних спорів; 

 здатність визначати принципи соціальної відповідальності у 

процесах міжнародного регулювання економічних відносин 

та у процесах регулювання діяльності суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Міжнародна економічна система та її складові. 

Природа виникнення міжнародного економічного спорів. Способи 

вирішення міжнародних економічних спорів. Погоджувальні 

способи вирішення міжнародних економічних спорів. Вирішення 

міжнародних економічних спорів із використання міжнародних 

арбітражних та судових процедур. Вирішення міжнародних 

економічних спорів із використанням інституційних механізмів 

міжнародних організацій.  

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 під час вивчення дисциплін 

«Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне 

публічне право: основні галузі». 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використані при вивченні 

дисципліни «Теорія і практика міжнародного права», а також при 

написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
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держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – 

Вип. 46. – С. 543-549. 

6. Шестаков В Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних 

спорів та його роль у міжнародних інвестиційних правовідносинах 

// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 

України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 129-133. 



7. Баданова Є. Роль міжнародних міжурядових організацій у 

вирішенні міжнародних риболовних спорів // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: збірник наукових. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 

1. – С. 127-128. 

8. Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу 

вирішення спорів // Держава і право : збірник наукових праць : 

юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 134-139.  

9. Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів 

вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис 
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часопис. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355. 

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 

 

САВЧУК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

Посада: доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних 

наук 

Профайл викладача:  
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k
_mppp/sklad/ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A1%D0%B0%D0%B
2%D1%87%D1%83%D0%BA%2C+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96
%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Тел.: 406-77-89 

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

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42868 
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