Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни
Опис

Міжнародне економічне право
Програма навчальної дисципліни “Міжнародне економічне
право” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньонаукової) програми підготовки другого (магістерського) рівня
вищої
освіти
“Міжнародні
економічні
відносини”
спеціальності” 292 “Міжнародні економічні відносини”
Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків,
майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (057) 705-10-59. електронна
адреса lvnov@ukr.net
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння, таких
дисциплін як: «Міжнародне публічне право», «Міжнародні
економічні відносини».
Мета викладання навчальної дисципліни: - ознайомленні
студентів з основними механізмами і формами регулювання
міжнародних
економічних
відносин;знайомленні
з
міжнародними економічними інтеграційними процесами;формуванні у студентів розуміння сутності інститутів
міжнародного економічного права в системі світової
економіки;- з’ясуванні необхідності вступу України до
міжнародних економічних організацій та інтеграційних
об’єднань.
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
– основні зовнішньополітичні акції, міжнародні угоди,
договори, які визначали зміст зовнішньої політики України в
різних історичних умовах новітнього періоду; – місце України
в системі міжнародних відносин і в зовнішньополітичних
доктринах провідних держав світу; – участь України в роботі
міжнародних організацій; – внесок України у справу
підтримання миру і стабільності в світі; – основні напрями і
завдання
зовнішньополітичної
стратегії
сучасної
незалежноїУкраїни.
Вміти:
– оперувати поняттями курсу; – визначати основні напрями і
завдання
зовнішньополітичної
діяльності
України;.–
розглядати зовнішньополітичну діяльність України в контексті
світового розвитку і змін у міжнародних відносинах з
урахуванням українських інтересів;– характеризувати зміст і
значення зовнішньополітичних кроків українсько держави,
міжнародних і міждержавних договорів і угод, які торкаються
інтересів України;– реалізувати отримані знання у професійній
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної
та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за
наступними темами: 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
екзамену, що полягає в оцінці засвоєння студентами знань на
підставі виконання ними певних видів робіт на практичних
заняттях.
Мова викладання – українська.

