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Народився 8.04.1948 р. у с. Синівка Липоводолинського
району Сумської області.
У студентські роки закінчив (1970 р.) Другі державні
вечірні 3-річні курси іноземних мов м. Києва (англійська
мова).1971 року закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність — економіст-географ, викладач географії. Після університету
служив командиром мотострілецького взводу на радянсько–
китайському кордоні на Далекому Сході (1971—1973 рр. ).
Потім навчався в аспірантурі (1973—1976 рр.). 23 грудня
1976 р., захистив дисертацію «Економічний механізм впровадження нової техніки у промисловості США» на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. Працював
в інститутах Академії наук УРСР і галузевих науково-дослідних установах (1976—1992 рр.). Вчене звання старшого
наукового співробітника присвоєно 1991 року. Того ж року
закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації
керівних працівників і спеціалістів народного господарства
у галузі патентної роботи (ЦІПК, спеціальність — патентознавець).
Дисертацію: «Економічні проблеми промислової власності
(патентно-ліцензійної роботи)» на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук захистив 27 квітня 1992 р. Впродовж
2,5 років (1992-1995 рр.) був на державній службі начальником
управлінь (Держпатент України і Антимонопольний комітет
України).
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3 квітня 1995 року – на викладацькій роботі. 23 жовтня
2003 року присвоєно вчене звання професора. Відмінник освіти
України (2004 р.).
Автор багатьох книг, брошур, статей у сфері міжнародної
економіки, права, історії, географії, англійської мови.
У липні 1994 року відвідав з двотижневою поїздкою Данію
і Бельгію у складі делегації українських урядових посадовців у
рамках проекту з Європейської енергетичної хартії.
У березні 1995 року перебував два тижні в банку «Хамброс»
у Лондоні в рамках проекту фонду «Know-How» британського
Міністерства закордонних справ.
Під час роботи на посаді декана факультету правничих наук
Києво-Могилянської Академії, в 1995 році три місяці перебував
у США. Основне місце перебування — юридичний факультет
Балтиморського університету (штат Меріленд). Відвідав також
університет штату Луїзіана і Південний університет у столиці
штату Луїзіана місті Батон Руж та Колумбійський університет у Нью-Йорку. Відвідини США відбулися у рамках проекту
American Bar Association. Результатом стажування в США було
створення ессе про антитрестовське законодавство США.
Перебування в США згодом спричинило появу великої низки навчальних посібників і підручників.
1998 року відвідав Ланкастерський університет (Велика
Британія) з двотижневою програмою.
Зазначені вище зарубіжні відрядження відбувалися на конкурентних засадах, де вирішальним чинником було знання
англійської мови.
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Народилася 21.11.1983 р. у місті Києві. В 2006 році закінчила Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин
ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і отримала освітньо-кваліфікаційний рівень
магістр (диплом з відзнакою). У 2009 році закінчила докторантуру МАУП за спеціальністю «Економіка» та здобула наукову
ступінь доктора філософії в галузі економіки. Трудова діяльність розпочалася з лютого 2006 року. З того часу працювала у МАУП на адміністративних та викладацьких посадах.
Зокрема, з жовтня 2009 р. по квітень 2012 була деканом факультету стаціонарних форм навчання Українсько-Арабського
інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса,
МАУП, м. Київ.
20 вересня 2011 року здобула на засіданні Вченої Ради
МАУП науковий ступінь доктора наук в галузі економіки за
темою «Економічна дипломатія як інструмент зовнішньої
торгівлі».
Автор низки книг у співавторстві і статей у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних відносин, права зовнішньоекономічної діяльності,
інтелектуальна власність, історія держави і права.
21 червня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема : «Правове
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання».
2015 року одноосібно опублікувала у київському видавництві «Центр учбової літератури» навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність», т. 2.
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Зокрема, з жовтня 2009 р. по квітень 2012 була деканом факультету стаціонарних форм навчання Українсько-Арабського
інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса,
МАУП, м. Київ.
20 вересня 2011 року здобула на засіданні Вченої Ради
МАУП науковий ступінь доктора наук в галузі економіки за
темою «Економічна дипломатія як інструмент зовнішньої
торгівлі».
Автор низки книг у співавторстві і статей у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних відносин, права зовнішньоекономічної діяльності,
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21 червня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема : «Правове
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання».
2015 року одноосібно опублікувала у київському видавництві «Центр учбової літератури» навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність», т. 2.
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ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

2000-го року видавництво Міжрегіональної Академії
управління персоналом опублікувало навчальний посібник
д.е.н. І.І. Дахна (який тоді ще не був професором) «Міжнародне економічне право». 2003-го року книгу було перевидано
без жодних змін і доповнень. Як казали, — «стереотипне видання», хоч такого поняття Закон України «Про авторське
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року і не містить.
Можливо поняття «стереотипне» мало правовий статус за
радянських часів.
Київське видавництво «Центр учбової літератури» 2006-го
року видало розширений варіант цього навчального посібника.
До чотирнадцятого розділу було додано ще два параграфи (і їх
стало в розділі чотири). Було створено ще шість нових розділів
і їх загалом стало двадцять). Наклад був невеликий (як за тих
часів, — 1000 примірників). Наразі — це вже вагомий наклад.
Швидко він розійшовся. Виникла потреба у перевиданні цього
навчального посібника. Було внесено відповідні доповнення
і 2009 року з’явилося нове видання у тому ж «Центрі учбової
літератури». Наклад (1000 примірників) було також успішно
реалізовано.
З огляду на масу несприятливих обставин у професора
І.І. Дахна не було можливості опублікувати чергове видання
того навчального посібника. Не така вже й велика біда, бо в
бібліотеках він є.
До речі, невеликі наклади цього та інших навчальних посібників професора І.І. Дахна видавництво «Центр учбової літератури» може оперативно публікувати. З цією метою слід
звертатися до керівника видавничих проектів цього видавництва, — Сладкевича Богдана Анатолійовича за телефоном
(067) 393 33 34. У разі потреби організаційну допомогу може
надати професор І.І. Дахно.
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