
Список вибіркових дисциплін (професійних) 2022/2023 навч.рік 

Спеціальність/ Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

Курс: 1 Семестр: 2 

№ Навчальні дисципліни за вибором студента Семестри, в яких 

можливий вибір 

1 Тайм-менеджмент 2 3 

2 Конфлікт-менеджмент 2 3 

3 Методологія організації наукових досліджень 2 3 

4 Європейська безпека 2 3 

5 Зовнішня політика ЄС 2 3 

6  Україна та ЄС: особливості взаємовідносин 2 3 

7 Право міжнародних організацій 2 3 

8 Право ЄС 2 3 

9 Міжнародне економічне право 2 3 

 
 

Анотації дисциплін 

Назва дисципліни  Тайм-менеджмент  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором пропонується для 

викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем відповідно до програми підготовки за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітня програма «Міжнародна інформаційна 

бещпека». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н., доцент Миколенко Олена Петрівна (61022, 

Харків, площа Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх), кафедра міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи 

098-054-80-67 

Електронна адреса: olenamykolenko@karazin.ua 



 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
- Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета дисципліни є: є формування у 

здобувачів вищої освіти, здебільшого фахівців у 

сфері міжнародних економічних відносин, 

сучасних знань та навичок з тайм-менеджменту з 

метою підвищення особистісної продуктивності та 

ефективності професійної діяльності. 

 

Очікувані результати навчання: 

 уміння використовувати концепції, методи та 

інструментарій з тайм-менеджменту; 

 навички досягнення цілей в особистій, 

професійній та проєктній діяльності зокрема; 

 здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

 здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в професійній 

діяльності.  

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи.  

 Тема 1. Час як найбільш обмежений ресурс 

організації / проєкту 

 Тема 2. Цілепокладання, пріоритезація та 

технології досягнення результатів 

 Тема 3. Психологічні аспекти тайм-

менеджменту Тема 4. Аналіз часу та 

особистісної ефективності 

 Тема 5. Інструменти планування та 

організації часу 

 Тема 6. Управління часом в проєктах 

 Тема 7. Командний тайм-менеджмент 

 Тема 6. Управління часом в проєктах 



 

 Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі тестування, вирішення 

кейсових та виконання творчих завдань; 

підсумковий контроль у формі заліку.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

120 годин / 4 кредити  ECTS 

Мова викладання українська 

 

Назва дисципліни Конфлікт-менеджмент 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Попова Наталія Валеріївна,  

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теоретичної і практичної філософії імені професора 

Й.Б. Шада ХНУ ім. В.Н. Каразіна.  

0506357465 

popova4.1805@gmail.com  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

розкрити причини виникнення й змісту конфліктів, 

засвоїти механізми прийняття рішень з пошуку засобів 

подолання конфліктів, які можуть бути точками 

зростання і розвитку, можуть дати істотний поштовх для 

формування нових відносин. Для реалізації цієї важливої 

функції конфліктів потрібні дві істотні умови: по-перше, 

mailto:popova4.1805@gmail.com


зміна ставлення до конфліктів, формування позитивного 

ставлення до них і вміння «бачити» в конфліктах 

конструктивний початок; по-друге, формування вміння 

аналізувати конфліктні ситуації, управляти ними, 

збагачення «репертуару» технологій вирішення 

конфліктів, а також дотримання принципів, що сприяють 

вирішенню конфлікту. 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

знати: найтиповіші проблемні ситуації та методи 

їх розв’язання. Мати уявлення про конфлікти та засоби 

їх подолання. Володіти мистецтвом спору, вміти 

обґрунтовувати свою думку та переконувати у своїй 

правоті інших.  

вміти: аналізувати літературу з курсу, виступити 

перед аудиторією, орієнтуватись в основних риторичних 

течіях, самостійно орієнтувати свою світоглядну 

позицію, вести діалог чи полеміку з приводу загальних 

засад життєдіяльності людини. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти: конфлікт-менеджмент є спеціальною 

дисципліною, яка вчить тому, щоб закони винайдення 

ідей й аргументації органічно втілювалися б у доречну 

мовну форму й були б прикрашені, запам'ятовувалися, та 

гідно й майстерно виголошувалися. Знаючи ознаки 

виникнення конфліктної ситуації, закономірності 

розвитку конфліктів, виявляючи мотиви і цілі учасників 

конфлікту, усвідомлюючи свої справжні інтереси в 

конкретній ситуації, володіючи методами аналізу 

конфліктної ситуації і організації спільного пошуку 

рішень, менеджер набагато ефективніше справляється зі 

складними проблемами.  

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 



Назва дисципліни Європейська безпека 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 Дмитро Ченчик. Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки 

<d.v.chenchyk@karazin.ua> 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

ознайомити здобувачів із проблемами формування 

регіональної і міжнародної безпеки, структурою та 

умовами формування системи безпеки різних рівнів у 

сучасному багатополюсному світі. Основні завдання 

вивчення дисципліни полягають комплексному вивченні 

основних аспектів формування національної та 

регіональної безпеки на прикладі функціонування різних 

форм безпеки європейських країн та глобальному рівні. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

знати: зміст поняття „безпека”, її форми й види, 

компоненти і структуру; умови забезпечення 

національної та регіональної безпеки, специфіку 

функціонування регіональних (колективних форм) 

безпеки та засоби їх реалізації; основні проблеми 

підтримання безпеки у Європі та світі; вміти: аналізувати 

стан забезпечення безпеки в будь-якій країні Європи і 

світу; визначати основні проблеми й пріоритети 



національної безпеки держав; встановлювати загрози 

безпеці на національному й регіональному рівнях. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Теоретико-методологічне підґрунтя вивчення 

проблем національної, регіональної і глобальної безпеки. 

Тема 2. Основні наукові концепції проблем безпеки 

Тема 3. Політична безпека регіону та її структура 

Тема 4. Військово-політична безпека регіону 

Тема 5. Європейська регіональна безпека та її завдання 

Тема 6. Нові форми співробітництва в Європі з питань 

безпеки 

Тема 7. Нова роль НАТО у конфігурації політичних сил у 

Європі та світі 

Тема 8. Україна в системі європейської  безпеки 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Зовнішня політика Європейського Союзу 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані Кліпкова Ганна Олексіївна, канд.. політ. н., доц. кафедри 



розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки 

mpdepartment@ukr.net 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з концептуальних засад 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

- вивчення концептуальних засад зовнішньої 

політики Європейського Союзу, основних напрямків 

зовнішньополітичної діяльності щодо забезпечення 

інтересів ЄС у міжнародних відносинах; - ознайомлення 

студентів з основними теоретичними та практичними 

аспектами зовнішньополітичної діяльності ЄС 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

знати: 

 - особливості європейських інтеграційних процесів у 

сфері зовнішньої політики; 

 - сучасний стан проблематики регіональних аспектів 

міжнародних відносин (на прикладі зовнішньої політики 

ЄС); 

 - співвідношення між глобальним і регіональним 

рівнями функціонування міжнародних відносин 

 - місце держав і недержавних акторів у міжнародних 

відносинах; - правові основи діяльності ЄС;  

- аналізувати особливості міжнародно-правових відносин 

в сфері підтримки миру і безпеки в умовах глобалізації;  

- - характеризувати новітні виклики і загрози 

міжнародній безпеці; вміти:  

- аргументовано обґрунтовувати свою точку зору з 

питань міжнародної політики, спираючись на отримані 

знання. 



 - орієнтуватися в джерелах і літературі, присвяченій 

проблемам зовнішньої політики ЄС;  

- використовувати отримані методичні навички для 

самостійного аналізу динаміки розвитку регіональних 

ситуацій;  

- вести ефективну дискусію в науковому середовищі.. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

1 Формування та розвиток зовнішньої політики ЄС;  

2. Спільна політика безпеки та оборони Європейського 

союзу.; 

 3. Діяльність Європейського союзу у сфері протидії 

новим викликам і загрозам.  

4. Основні напрямки зовнішньої політики Франції, 

Німеччини, Іспанії, Італії та Великобританії  

5. Відносини України та ЄС 

Методи контролю результатів навчання: 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у 

формі усного опитування доповідей і повідомлень 

студентів, тестування, розв’язання проблемних та 

тестових завдань, навчальних дискусій. Семестровий 

підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Методологія та організація наукових досліджень 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 



інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Ольга 

Філатова.  

olga.e.filatova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

засвоєння здобувачами основних понять 

дисципліни, теоретичного та практичного матеріалу, що 

стосується формування знань з методології, теорії методу 

та процесу, методичного забезпечення науково-дослідної 

діяльності, а також методики та організації наукової 

діяльності для забезпечення їхніх професійних 

компетенцій як дослідників. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

теоретична підготовка з питань сутності понять і 

категорій методологій наукових досліджень; організації 

процесу наукового дослідження; застосування 

теоретичних та емпіричних методів дослідження; 

методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; 

розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; 

організації науково-дослідної роботи магістрів; 

специфіки наукового пізнання; змісту та структури 

процесу наукового дослідження; оформлення результатів 

наукових досліджень та впровадження їх у практику; 

визначення економічної ефективності наукових 

досліджень. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Мета, завдання, предмет, об’єкт та зміст курсу 



«Методогія та організація наукових досліджень». Тема 2. 

Категоріальний апарат наукового дослідження. Тема 3. 

Технологія наукових досліджень. Тема 4. Методологія 

наукових досліджень. Тема 5. Теоретичні та емпіричні 

методи дослідження. Тема 6. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень. Тема 7. Методологія наукових 

досліджень в галузі харчових технологій. Тема 8. 

Представлення матеріалів дослідження у наукових 

роботах 

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Право Європейського Союзу 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 Доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Кононенко 

Валерій Петрович 

mpdepartment@ukr.net 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародні відносини та світова політика», 



«Міжнародні організації». «Зовнішня політика України» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

надання студентам відповідного рівня знань у 

галузі права Європейського Союзу та Європейських 

співтовариств, достатнього для усвідомлення значення 

регіональної інтеграції держав Європи та необхідності її 

подальшого розвитку; здійснення професійної діяльності 

в установах, діяльність яких пов’язана з професійним 

розвитком українського законодавства; проведення 

глибокого історичного, правового, економічного аналізу 

європейських і світових інтеграційних процесів, 

учасником яких є Україна; кваліфікованого юридичного 

оцінювання економічної та політичної ситуації в Україні; 

прогнозування можливих шляхів її покращення.  

Основні завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із загальними засадами 

права Європейського Союзу;  розкрити принципи, на 

яких ґрунтується процес європейської інтеграції та її 

правове забезпечення;  виробити у студентів навички 

проведення глибокого історичного, правового, 

економічного аналізу європейських і світових 

інтеграційних процесів, учасником яких є Україна  

ознайомити студентів з правом Спільного ринку ЄС, його 

основними свободами;  дослідити специфіку 

функціонування Шенгенського простору і пов’язаних з 

ним візової та міграційної політики ЄС;  вивчити основні 

положення митного, аграрного, трудового права ЄС;  

аналізувати джерельну бази Європейського Союзу щодо 

забезпечення проведення зовнішньої та внутрішньої 

політики ЄС, а також правопорядку та міжнародної 

безпеки. 

 

Зміст дисципліни:. Європа на шляху інтеграції. 

Передумови виникнення Європейських Співтовариств. 

Створення Європейських Співтовариств і становлення 

права Європейського Союзу. Право Європейського 

Союзу: поняття, особливості, джерела та принципи. 

Право Співтовариства та національне право. 

Співвідношення права Європейського Союзу з 

національним правом державчленів. Розподіл 

повноважень між Співтовариством і державами-членами. 

Пряма дія права ЄС. Пряме застосування права ЄС. 

Верховенство права ЄС. Принцип пропорційності та 



субсидіарності у праві Європейського Союзу. Право ЄС - 

погляд крізь національну призму. Основи правового 

статусу людини і громадянина в ЄС. Загальна 

характеристика основних галузей та сфер регулювання 

права ЄС. Шенгенське право. Поняття, джерела та сфера 

дії Шенгенського права. Візова політика Європейського 

Союзу. Правове регулювання відносин України з 

Європейським Союзом. Міжнародно-правові аспекти 

європейської інтеграції. Гармонізація законодавства 

України з правом Європейського Союзу. Право 

зовнішніх зносин Європейського Союзу 

Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; письмового 

експрес-контролю; тестових завдання; виконання 

творчих завдань; розв’язування ситуаційних задач. 

Підсумковий контроль – у формі заліку 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Право міжнародних організацій 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

 Доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Кононенко 

Валерій Петрович 

mpdepartment@ukr.net 



працівників, 

залучених до 

викладання 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Міжнародні організації». «Зовнішня політика України» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

поглибити знання у галузі міжнародного 

публічного права; засвоїти особливості міжнародно-

правового регулювання утворення і діяльності 

міжнародних міжурядових організацій та міжнародних 

неурядових організацій, особливості їх впливу на 

процеси утворення та застосування норм міжнародного 

права, сутність основних правових понять даного курсу, 

отримати інформацію щодо основних напрямів 

діяльності найбільш впливових міжнародних організацій; 

сформувати навички правильного застосування 

статутних документів міжнародних організацій та 

резолюцій, виданих їх головними органами 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен 

 знати зміст понять “міжнародна міжурядова 

організація”, “міжнародна неурядова організація”, 

“внутрішнє право міжнародних організацій”, “зовнішнє 

право міжнародних організацій” тощо; основні 

консультативні рішення Міжнародного суду ООН, які 

вплинули на розвиток права міжнародних організацій; 

основні напрями діяльності і головні органи найбільш 

впливових міжнародних міжурядових і міжнародних 

неурядових організацій;  

вміти правильно тлумачити статути міжнародних 

організацій, а також резолюції їх головних органів, 

визначати підстави міжнародно-правової 

відповідальності міжнародних організацій, форми 

відшкодування збитків, завданих їх правомірною і 

неправомірною діяльністю. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт 

міжнародного публічного права 

Тема 2. Правове регулювання внутріорганізаційних 



відносин в міжнародних міжурядових організаціях 

Тема 3. Дипломатичне право міжнародних міжурядових 

організацій 

Тема 4. Відповідальність міжнародних організацій 

Тема 5. Міжнародні неурядові організації 

Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; письмового 

експрес-контролю; тестових завдання; виконання 

творчих завдань; розв’язування ситуаційних задач. 

Підсумковий контроль – у формі заліку 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни 
Україна та Європейський Союз: особливості 

взаємовідносин 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки Чернишова Лариса Олексіївна  

mpdepartment@ukr.net 



Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Міжнародні відносини 

та світова політика», «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та глобального розвитку»,  «Регіональні 

системи міжнародних відносин»,  «Зовнішня політика 

України» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Формування у слухачів цілісного уявлення про 

національні інтереси держав ЄС у різних регіонах світу 

та їх взаємовідносинах з Україною в умовах глобалізації 

й регіоналізму та про механізми їх реалізації з 

застосуванням наявних ресурсів 

 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) мають знати: основні етапи розвитку відносин 

Україна-ЄС, основні проблеми у відносинах України з 

державами-членами Європейського Союзу, сутність та 

особливості основних напрямків і програм 

співробітництва України з ЄС на сучасному етапі, 

основні законодавчі документи, що визначають 

відносини України з ЄС. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Становлення відносин між Україною і ЄС (перша 

половина 1990-х рр 

Тема 2. Активізація двосторонніх відносин (друга 

половина 1990-х – 2004 р.)  

Тема 3. Зміни у відносинах Україна-ЄС у зв’язку із 

розширенням ЄС у 2004 р.  

Тема 4. Довгострокові стратегії співробітництва між 

Україною та ЄС  

Тема 5. Новітній етап розвитку відносин Україна – ЄС.  

 



Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; письмового 

експрес-контролю; тестових завдання; виконання 

творчих завдань; розв’язування ситуаційних задач. 

Підсумковий контроль – у формі заліку 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Міжнародне економічне право 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 Доценко Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 

0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння, 

таких дисциплін як: «Правознавство», «Міжнародне 

публічне право», «Міжнародні економічні відносини». 

Опис 
Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування теоретичних знань щодо основних 

механізмів і форм регулювання міждержавних 



економічних відносин, міжнародних економічних 

інтеграційних процесів, з’ясування необхідності вступу 

України до міжнародних економічних організацій та 

інтеграційних об’єднань. 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

 знати: 

 поняття і сутність міжнародного економічного 

права, його основні принципи і джерела та 

співвідношення з внутрішньодержавним правом; 

 види суб’єктів міжнародного економічного права; 

 поняття, види та підстави відповідальності у 

міжнародному економічному праві; 

 порядок вирішення міжнародних економічних 

спорів; 

 основні підгалузі міжнародного економічного 

права. 

2) вміти: 

 кваліфікувати існуючі міжнародно-правові 

економічні відносини; 

 тлумачити та застосовувати норми міжнародного 

економічного права; 

 тлумачити та застосовувати норми національного 

законодавства, прийнятого на базі та на виконання 

норм міжнародного економічного права. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1 Поняття, предмет, система, джерела 

міжнародного економічного права (МЕП).  

Тема2.Суб’єкти міжнародного економічного права.  

Тема3. Міжнародний економічний правопорядок.  

Тема 4.Економічна інтеграція держав. 

 Тема 5.Міжнародна торговельна система та її 

компоненти. Міжнародне торговельне право. 

 Тема 6.Право СОТ та його особливості.  

Тема 7.Врегулювання спорів у міжнародних економічних 

відносинах.  

Тема 8.Міжнародноправове регулювання трудової 



міграції 

 

Методи контролю результатів навчання: 

Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на 

практичних заняттях відповідно до контрольних цілей. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Застосовуються такі методи контролю підготовки 

студентів:  

Усні відповіді на практичних заняттях; 

Письмового експрес-контролю;  

Тестові завдання;  

Виконання творчих завдань;  

Розв’язування ситуативних задач.  

Оцінка успішності студента є рейтинговою і 

виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих тем. Семестровий підсумковий 

контроль проводиться у формі заліку, що полягає в 

оцінці засвоєння студентами знань на підставі виконання 

ними певних видів робіт на практичних заняттях.. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


