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:
ПРН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та
навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних
економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на
професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та
письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.
ПРН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті
рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в
умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання
різних діагностичних методологій провідних міжнародних
організацій
ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати
отриману
інформацію,
ідентифікувати
проблеми,
формулювати
висновки і розробляти рекомендації, використовуючи
ефективні
підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з
метою розв’язання складних задач практичних проблем з
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів
міжнародних економічних відносин.
ПРН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем
міжнародних
економічних відносин за невизначених умов і вимог.
ПРН5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні

діяльності та опрацюванні її результатів.
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати
аналітичні
звіти,
грамотно
використовувати
нормативнорозпорядчі документи та довідкові матеріали,
вести прикладні
аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні
матеріали.
ПРН7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку
національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх
стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських
відносин.
ПРН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі
вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального
розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за
результатами дослідження.
ПРН9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності
глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів,
консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації
їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.
ПРН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального
економічного розвитку та імплементувати принципи
соціальної
відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних
економічних відносин.
ПРН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні
регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних
економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних
економічних відносин у контексті глобальних проблем
людства
й асиметричності розподілу світових ресурсів.
ПРН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом
підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових
заходах.
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.

