
 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ПП 4. 
2. Назва: Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання. 
3.Тип: Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4,5. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки. 
9. Результати навчання: 
Засвоєння та формування студентами професійних уявлень про підгрунття міжнародних 
економічних конфліктів  в міжнародних економічних відносинах, набуття умінь та навиків 
застосування міжнародно-правових норм на національному та міжнародному рівнях при 
вирішенні міжнародних економічних конфліктів, а також створення стійких умінь та навичок 
кваліфікувати існуючі міжнародні економічні конфлікти та створювати умови щодо їх 
недопущення та ліквідації. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  «Міжнародний 
маркетинг», «Міжнародні фінанси»,  «Міжнародна міграція», «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку»  та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця 
відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: Геоекономічні передумови торгівельних війн  та світова практика 
врегулювання міжнародних економічних конфліктів. Інструменти торгової політики на 
світових і внутрішніх ринках товарів, послуг та прав інтелектуальної власності. Комерційна 
дипломатія: сутність, методи, інституційно-організаційна структура. Методи просування 
торговельно-економічних інтересів національного бізнесу за кордоном. Процедурні аспекти 
застосування спеціальних, антидемпінгових і компенсаційних заходів в міжнародній 
торгівлі. Стратегії та тактики ведення міждержавних торгово-економічних переговорів. 
Правила та процедури врегулювання міжнародних торговельно-економічних суперечок.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ / Кер. авт. 
кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. –  К.: КНЕУ, 2003. –  С. 13- 18. 
2. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти 
офіційних документів. –  К.: Вимір, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу 
України до СОТ, 1998. –  520 с. 
3. Щетинин В. Д. Экономическая дипломатия: Учеб. пособие. / В. Д. Щетинин. –  М.: 
Междунар. отношения, 2001. –  280 с. 
4. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / 
Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. –  К.: КНЕУ, 2003. – С. 13-65. 
5. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / Навч. посібник за ред. 
Пятницького В. Т. –  К.: UEPLAC, УАЗТ, 2001. –  92 с. 
за ієрархічною структурою: Робоча група з питань ГАТС, 
Рада з ТРІПС, Робоча група з питань ГАТС. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 
16. Мова викладання: Українська. 
 

 

Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

                                        П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                               DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                    for specialty 292 "International economic relations"                                                           

1. Code: PP 4. 
2. Title: International economic conflicts and their overcoming. 
3. Type: compulsory. 
4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 5. 
6. Semester when the discipline is studied: 10. 
7. Number of established ECTS credits: 4,5. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Zhemba A.I., Candidate 
of Economic Sciences, associate professor of the department of international economic relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:                                                            
−  have mastered and formed professional representations on the basis of international economic 
conflicts in international economic relations; 
– have acquired skills and abilities of applying international and legal norms at the national and 
international levels in solving international economic conflicts, as well as creating sustainable skills 
and abilities to qualify existing international economic conflicts and create conditions for their 
prevention and liquidation. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures .  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"International marketing", "International finance", "International migration", "International 
strategies for economic development" and disciplines that directly form the competence of an expert 
in the appropriate field of training.  
12. Course contents: Geo-economic preconditions of trade wars and world practice of regulating 
international economic conflicts. Instruments of trade policy in the world and domestic markets of 
goods, services and intellectual property rights. Commercial diplomacy: essence, methods, 
institutional and organizational structure. Methods of promoting commercial and economic interests 
of national business abroad. Procedural aspects of applying special, anti-dumping and compensating 
measures in international trade. Strategies and tactics of carrying on intergovernmental trade and 
economic negotiations. Rules and procedures for settling international trade and economic disputes. 
13. Recommended educational editions: 
1. Global trading system: development of WTO institutions, rules, instruments  / superv. of auth. 
collect. and scient edit. T. M. Tsygankova. –  K .: KNEU, 2003. – 13-18 p.  
2. Results of the Uruguay round of multilateral trade talks: Texts of official documents. – K .: 
Vymir, Secretariate of the Joint Committee on Ukraine's Accession to the WTO, 1998. – 520 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Shchetynyn V. D. Economic diplomacy: teaching manual / V.D. Shchetyyin. – M .: International 
relations, 2001. – 280 p. 
4. Global trading system: development of WTO institutions, rules, instruments: Monograph / 
superv. of auth. collect. and scient edit. T. M. Tsygankova. –  K .: KNEU, 2003. – 13-65 p.  
5. Tariff negotiations within the framework of the World Trade Organization / Teaching manual 
edit. by Piatnytskyi V.T. – K .: UEPLAC, UAST, 2001. – 92 p. by a hierarchical structure: the 
GATS Working Group, TRIPS Council, GATS Working Group. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 
business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 
presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test at the end of the 10 semester. 
Current control (100 points): testing, oral/written questioning.  
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the international economic relations department, 
Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 
 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


