
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 

 Новікова Людмила Вікторівна, 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.Міжнародно�правове 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. 

  

 


