Назва дисципліни
Інформація про
факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси
навчання, студентам
яких пропонується
вивчати цю
дисципліну
Контактні данні
розробників
навчальної
дисципліни, науковопедагогічних
працівників, залучених
до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

Правове регулювання ЗЕД
Навчальна дисципліна «Правове регулювання
ЗЕД» пропонується для вивчання магістрами 1-го
курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини» спеціалізація «Міжнародні економічні
відносини» факультету міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу.

Дмітрієв Володимир Миколайович, ст. викладач
кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ
ім. В.Н. Каразіна
Тел.: +38 (057) 707-56-22
Адреса: к. 378, пл. Свободи 6, м. Харків, 61022
Для вивчення курсу «Правове регулювання ЗЕД»
студенти повинні попередньо вивчити такі
дисципліни, як «Міжнародне публічне та
приватне право», «Контракти та договірне право»,
«Митне регулювання»
Мета дисципліни.
Формування сучасного правового мислення,
знайомства студентів з загальними принципами
організації та управління ЗЕД, а також
нормативно-правовим забезпеченням ЗЕД в
Україні.
Очікуванні результати навчання.
Згідно
з
вимогами
освітньо-професійної
(освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти таких результатів навчання, студент
повинен знати і вміти: основні міжнародні
принципи
здійснення
ЗЕД
в
Україні,
класифікацію суб’єктів, об’єктів та видів ЗЕД,
цілей
та
методів
державно-правового
регулювання ЗЕД в Україні, правила укладення
зовнішньоекономічних контрактів та основні
нормативно-правові акти у сфері ЗЕД в Україні.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Тема 1. Поняття ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД
Тема 2. Джерела та інститути правового
регулювання ЗЕД
Тема 3. Суб’єкти ЗЕД та їх правове становище
Тема 4. Порядок заключення та структура

зовнішньоекономічного контракту
Тема 5. Арбітражний розгляд спорів в ЗЕД
Тема 6. Розрахунки при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності та їх правове
регулювання
Тема 7. Правове регулювання окремих видів
зовнішньоекономічної діяльності
Тема 8. Відповідальність у сфері ЗЕД
Методи контролю результатів навчання.
При вивчені дисципліни «Правове регулювання
ЗЕД» застосовуються наступні методи контролю:
усний, письмовий та тестовий. Контроль з
дисципліни складається з поточного контролю,
який проводиться у формі усного опитування або
письмового експрес-контролю на практичних
заняттях, виконання творчих завдань (рефератів),
виконання практичних контрольних завдань
(розробка
проекту
зовнішньоекономічного
контракту). Результати поточного контролю є
базовою
інформацією
при
проведенні
підсумкового контролю і враховується при
визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з
дисципліни.
Поточний контроль здійснюється під час
проведення практичних та семінарських занять.
Сума балів, які студент може набрати за поточним
контролем, дорівнює 60. Підсумковий контроль
здійснюється під час проведення семестрового
екзамену і є обов’язковою формою контролю
навчальних
досягнень
студента.
Загальна
кількість балів за успішне виконання завдань
екзамену складає 40.
Сумарна оцінка за вивчення дисципліни
розраховується як сума поточного контролю та
балів, отриманих за результатами підсумкового
семестрового контролю. Загальна сума балів
поточного
та
підсумкового
семестрового
контролю складає 100.
Мова викладання.
Українська

