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В інформаційному виданні подано анатований перелік елективних
дисциплін, які пропонуються викладачами кафедри права та публічного
адміністрування для включення в освітньо-професійну програму підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Призначено для розробників програм, керівників факультетів, кафедр,
які забезпечують право здобувачів вищої освіти на вибір індивідуальної
траєкторії навчання шляхом вивчення елективних дисциплін.
Рекомендовано кафедрою права та публічного адміністрування (протокол № 1
від 28 серпня 2020 року)

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ
Каталог елективних дисциплін кафедри права та публічного адміністрування
• є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу
професійної підготовки, які кафедра пропонує для освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293
«Міжнародне право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
•

є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити освітні
потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої
траєкторії навчання;
Змістовні модулі навчальних дисциплін спрямовані на формування

професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти.
Каталог складено з урахуванням діючої освітньо-професійної програми
підготовки фахівців за спеціальністю 293 «Міжнародне право» для першего
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дисципліни циклу професійної підготовки

ВД ПП 2.2.1
Назва дисципліни: Порівняльне виборче право
Мета вивчення курсу: формування у студентів системних знань та
навичок з питань правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з
організацією та проведенням виборів в Україні та зарубіжних країнах. –
науково-юридична: оволодіння студентами поглибленими знаннями з
виборчого права та механізмів його застосування в практичній діяльності;
формування навичок прийняття юридичних рішень та складання відповідних
юридичних документів, опанування логікою і офіційною діловою мовою
юридичних документів; – загальноосвітня: підвищення правової культури та
ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав в зазначеній сфері; –
виховна: формування впевненості фахівців в благодійності ідей правової
держави і необхідності їх забезпечення за допомогою здійснення ефективного
виборчого процесу, підвищення рівня виборчих прав, укріпити почуття
відданості ідеям справедливості і законності, почуття відповідальності перед
суспільством, державою.
Завдання курсу: полягає в вивченні студентами теоретичних
характеристик виборчих систем, їх елементів, позитивних рис та недоліків,
політичних наслідків виборчого процесу та його складових, індикаторів
демократичності виборчого процесу в світі.
Змістові модулі:
1. Загальна характеристика виборчого права.
2. Принципи виборчого права.
3. Виборчі правовідносини.
4. Стадії виборчого процесу.
5. Виборчі комісії: їх система і функції.
6. Порядок організації та проведення виборів народних депутатів
України.
7. Порядок організації та проведення виборів ПрезидентаУкраїни.
8. Порядок організації та проведення місцевих виборів в Україні.
9. Практичні аспекти механізму забезпечення реалізації виборчого
процесу в Україні.
Назва дисципліни: Порівняльне парламентське право
Мета вивчення курсу: вивчення основних понять, принципів, норм та
інститутів парламентського права, знайомство з особливостями правового

регулювання парламентських відносин, вироблення навичок роботи з
нормативною базою, набуття базових знань у сфері законопроектної роботи,
вирішення правових проблем з урахуванням вимог національного
парламентського законодавства та міжнародного досвіду у сфері
парламентаризму.
Завдання курсу: формування навичок аналізу норм Конституції України,
законів та підзаконних нормативно-правових актів, які визначають
конституційно-правовий статус, засади організації та діяльності Верховної
Ради України; забезпечення засвоєння сукупності норм національного
законодавства, які регулюють порядок формування українського парламенту,
його повноваження, функції, компетенцію, парламентські процедури, статус
народних депутатів України; формування понятійного апарату, що
використовується у межах парламентського права як підгалузі конституційного
права; поглиблення знань і навичок прикладного характеру; розвиток загальної
політико-правової культури студентів.
Змістові модулі:
1. Загальні положення парламентського права.
2. Парламентські процедури.
3. Парламентське право зарубіжних країн.
ВД ПП 2.2.2
Назва дисципліни: Міжнародне інформаційне право
Мета вивчення курсу: вивчення основ міжнародно-правового
регулювання інформаційних відносин, ознайомлення з джерелами, основними
поняттями, інститутами, а також сучасними проблемами та тенденціями
розвитку міжнародного інформаційного права.
Завдання курсу: ознайомлення з найважливішими джерелами
міжнародного інформаційного права; засвоєння найважливіших нормативних
актів, уміння працювати з ними, знання принципів права й уміння
використовувати їхній зміст при рішенні конкретних задач і питань.
Змістові модулі:
1. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права
2. Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації та
інформаційна безпека
Назва дисципліни: Міжнародне право інтелектуальної власності
Мета вивчення курсу: засвоєння студентами основних положень чинного
законодавства України, що регулює суспільні відносини в сфері права
інтелектуальної власності.
Завдання курсу:
 поглиблення знань у студентів та слухачів з законодавства в сфері
інтелектуальної
власності
шляхом
опрацювання
основних
нормативноправових актів;

 вивчення основних положень чинного законодавства України, що
регулює відносини в сфері права інтелектуальної власності;
 вивчення основних положень чинного міжнародного законодавства ,
що регулює відносини в сфері права інтелектуальної власності;
 формування у слухачів вміння самостійно орієнтуватися у системі
чинного законодавства в галузі інтелектуальної власності;
 опанування студентами правового механізму регулювання
правовідносин в сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні;
 набуття навичок студентами та слухачами працювати з
першоджерелами норм права інтелектуальної власності;
 отримання студентами необхідних вмінь та навичок кваліфікації
результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових
прав авторів та володільників як в Україні, так і за її межами.
Змістові модулі:
1 Поняття права інтелектуальної власності.
2. Джерела права інтелектуальної власності.
3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
4. Об’єкти права інтелектуальної власності.
5. Захист та охорона права інтелектуальної власності.
6. Міжнародна система охорони прав у сфері інтелектуальної власності.
7. Міжнародні конвенції у сфері інтелектуальної власності.
ВД ПП 2.2.3
Назва дисципліни: Приватна юридична практика
Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного погляду на
практичну юридичну діяльність в процесі забезпечення прав та охоронюваних
законом інтересів громадян i юридичних осіб, її значення та роль у побудові
демократичної i правової держави; вироблення свідомого i відповідального
ставлення до майбутньої професії.
Завдання курсу: ознайомлення студентів з майбутньою професією,
історією її виникнення, становлення та розвитку; дослідження сучасних
теоретико-методологічних засад приватної юридичної практики; формування
професійного світогляду та правового мислення; сприяння підвищенню рівня
професійної культури студентів.
Змістові модулі:
1. Загальні положення про приватну юридичну практику.
2. Досудове вирішення спорів. Медіація.
3. Правовий захист в судочинстві.
4. Міжнародний захист прав.
Назва дисципліни: Право ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ
Мета вивчення курсу: формування уявлення про особливості права ЄС у
сфері юстиції та внутрішніх справ, специфіки спільної імміграційної політики

ЄС, європейської системи притулку, прикордонного контролю, шенгенського
права, компетенції ЄС щодо гарантування безпеки громадян, співпраці
правоохоронних та судових органів держав-членів ЄС, а також співпраці
України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ; освоєння нормативного
матеріалу, пов’язаного з правом ЄС у сфері юстиції і внутрішніх справ;
ознайомлення з судовою практикою ЄС; ознайомлення з методологією
отримання інформації щодо різноманітних правових аспектів організації та
функціонування Європейського Союзу, його держав-членів та третіх держав, у
тому числі за допомогою бібліографії та сучасних електронних баз даних.
Завдання курсу: поглиблення теоретичних та практичних знань з права
ЄС; приділення основної уваги вивченню правових механізмів розвитку
політики Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх справ; ознайомлення з
теоретичними та практичними аспектами правового регулювання сфери
свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі; вивчення
взаємовідношення міжнародно-правового регулювання аспектів юстиції та
правового регулюванню в рамках Євросоюзу.
Змістові модулі:
1. Становлення та поняття простору свободи, безпеки та правосуддя в
рамках ЄС
2. Інституційний механізм ЄС із забезпечення простору свободи, безпеки
та правосуддя
3. Правові засади спільної імміграційної політики ЄС
4. Поняття шенгенського права
5. Європейська система притулку
6. Право громадян на вільний рух у межах територій державчленів
7. Правові основи політики ЄС у сфері прикордонного контролю
8. Співробітництво держав-членів ЄС у боротьбі зі злочинністю
9. Співпраця ЄС з третіми державами і міжнародними організаціями у
сфері юстиції та внутрішніх справ
10.Співробітництво України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ
ВД ПП 2.2.4
Назва
дисципліни:
Міжнародно-правове
регулювання
природокористування
Мета вивчення курсу: ознайомити студентів з питаннями основ
міжнародно-правового регулювання охорони, використання, відтворення
тваринного світу, виробити навички чіткого і професійного розуміння
особливостей міжнародно-правових явищ, а також виробити вміння
здійснювати правовий аналіз міжнародно-правових джерел та нормативних
актів України у сфері міжнародного фауністичного права.
Завдання курсу: опанування студентами теоретичною і нормативною
базою міжнародного публічного права у сфері поводження, використання,
захисту та збереження тваринного світу та вміння застосовувати на практиці

теоретичні знання з міжнародно-правових питань, що постають у сфері
сучасних міжнародних відносин довкола охорони фауни.
Змістові модулі:
1.Загальнотеоретичні засади міжнародно-правового регулювання
природокористування.
2. Міжнародне фауністичне право як особлива підгалузь міжнародного
права навколишнього середовища.
3. Міжнародно-правова охорона тваринного світу та співробітництво
держав щодо охорони фауни.
Назва дисципліни: Міжнародне екологічне право
Мета вивчення курсу: полягає у формуванні системи знань про поняття,
предмет та методи міжнародного екологічного права, його джерела, правове
регулювання використання, відтворення та охорони природних ресурсів,
юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на національному
та міжнародному рівні.
Завдання курсу: сприяти опануванню студентами наукових тверджень,
положень чинного міжнародного екологічного права, набуття навичок його
застосування у реальній практиці правозахисної, правозастосовної, наукової та
іншої діяльності.
Змістові модулі:
1. Поняття, предмет та система міжнародного екологічного права.
2. Джерела міжнародного екологічного права.
3. Принципи міжнародного екологічного права.
4. Інституційний механізм Європейського Союзу у сфері довкілля.
5. Україна та Європейський Союз: правові засади співробітництва в сфері
охорони навколишнього середовища.
6. Правове регулювання поводження з відходами в ЄС.
7. Правове регулювання поводження з генетично-модифікованими
організмами в ЄС.
8. Проблеми відповідальності за порушення міжнародного екологічного
права.
ВД ПП 2.2.5
Назва дисципліни: Друга іноземна мова
Мета вивчення курсу: формування у студентів мовної компетенції
відповідно до їх спеціальності. Програма спрямована на підготовку студентів з
урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності.
Завдання курсу: програма з іноземної мови спеціальності спрямована на
формування і розвиток навичок спілкування у професійно значущих
комунікативних сферах, зокрема, у сфері міжнародних відносин, міжнародного
права, а також удосконалення мовної компетенції у суспільно-політичній сфері,
що нерозривно пов’язана з фахом студентів.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
фахову термінологію: міжнародно-правову, економічну, дипломатичну,

широке коло суспільно-політичної лексики, особливості професійно значущих
функціональних стилів і жанрів текстів, лексико-граматичні і
структурностилістичні особливості текстів з фаху, тексти нормативних
документів.
Назва дисципліни: Міжнародне право цінних паперів
Мета вивчення курсу: ознайомлення студентів з сучасними концепціями,
на яких будується законодавство України та окремих країн світу і з основними
тенденціями розвитку фондового ринку у контексті відомих світових процесів:
глобалізації економіки, інтернаціоналізації торгівлі та регіоналізації
міжнародних ринків.
Завдання курсу: надати студентам знання про: теоретичні положення
міжнародного права цінних паперів, його поняття, учасників правовідносин,
джерела, співвідношення з іншими сферами законодавства; правовий статус
учасників фондового ринку; основні етапи випуску цінних паперів; погашення
цінних паперів.
Змістові модулі:
1. Цінні папери.
2. Випуск в обіг цінних паперів.
ВД ПП 2.2.6
Назва дисципліни: Міжнародне морське право
Мета вивчення курсу: ознайомити студентів з особливостями, основними
поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного морського
права; здійснити правову підготовку, спрямовану на формування
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що опанували
основи теоретичних знань у сфері міжнародного морського права, необхідні
для майбутньої трудової діяльності.
Завдання курсу: ознайомлення з порядком взаємовигідного використання
державами світового океану в мирних цілях, а також з процесами глобалізації
та інтеграції країн в Світовому океані; опанування основних
міжнародноправових та національно-правових актів, що регламентують
діяльність суб‘єктів міжнародного морського права у світовому океані; надання
уявлення про різні правові режими морських просторів; оволодіння студентами
необхідних знань та навичок з врегулювання міжнародних морських суперечок.
Змістові модулі:
1. Поняття, система та джерела морського права.
2. Морські простори з національно-правовим режимом.
3. Морські простори зі змішаним правовим режимом.
4. Морські простори з міжнародно-правовим та спеціально-правовим
режимом.
5. Міжнародні міждержавні організації в сфері міжнародного морського
права.
6. Правовий режим Арктики та Антарктики.
7. Міжнародне приватне морське право.
8. Правовий статус морського судна.

9. Правовий статус екіпажу судна.
10. Правове регулювання міжнародних морських перевезень
11. Врегулювання міжнародних морських спорів.
12. Сучасні міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки на морі.
Назва дисципліни: Міжнародне космічне право
Мета вивчення курсу: надання студентам такого обсягу знань у галузі
міжнародного космічного права і національного законодавства з питань
космічної діяльності, який був би достатній для самостійного та компетентного
орієнтування в сучасних умовах, прийняття обґрунтованих рішень з правових
питань в межах своєї компетенції, розв’язання різноманітних практичних
проблем, пов’язаних як з міжнародним космічним правом, так і національним
космічним законодавством, що можуть виникати в їхній майбутній професійній
діяльності.
Завдання курсу:
- засвоєння студентами основних понять та правових норм міжнародного
космічного права, здобуття ними навиків тлумачення та застосування цих норм
в реальній практиці;
- дослідження місця міжнародного космічного права серед інших галузей
міжнародного публічного права;
- вивчення сучасних тенденцій та проблем розвитку міжнародного
космічного права.
Змістові модулі:
1. Теорія міжнародного космічного права.
2. Сучасні проблеми правового регулювання космічної діяльності
ВД ПП 2.2.7
Назва дисципліни: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Мета вивчення курсу: полягає у засвоєнні студентами значення норм, які
регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, їх характер;
показати роль та значення такої діяльності на сучасному етапі розвитку України
в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в
Європейський Союз; продемонструвати нерозривн6ий зв'язок матеріальних
норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням.
Завдання курсу: ознайомити студентів з основними проблемами
правового регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності та основними
джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з принципами та
методами даного інституту і навчити використовувати їх зміст при вирішенні
конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на
практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів відносин у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та їх види; розкрити питання поняття та
системи
зовнішньоекономічної
діяльності;
охарактеризувати
види
зовнішньоекономічної діяльності; сприяти належному вивченню студентами
порядку регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної

діяльності, а також вивчення питання відповідальності та захисту прав
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Змістові модулі:
1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності.
2. Зовнішньоекономічний договір.
3. Валютне та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
4. Особливості здійснення окремих видів зовнішньоекономічних
операцій
5. Правове регулювання іноземних інвестицій
6. Правові засади захисту національного товаровиробника у
зовнішньоекономічних
відносинах.
Відповідальність
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності
Назва дисципліни: Право міжнародних договорів
Мета вивчення курсу: ознайомлення студентів з інститутами та
принципами права міжнародних договорів, а також місцем міжнародних
договорів у сучасному міжнародному праві та з міжнародним договірним
правом України.
Завдання курсу: опанування студентами концепціями щодо пояснення
сутності міжнародного договору, права міжнародних договорів та принципу
pacta sunt servanda, а також нормативним матеріалом (ознайомлення з
договірною базою сучасного міжнародного права), вироблення вміння
аналізувати міжнародні договори, здійснювати їх правове порівняння та
виявляти основні проблеми і тенденції у розвитку права міжнародних
договорів.
Змістові модулі:
1. Право міжнародних договорів як галузь міжнародного права.
2. Кодифікація права міжнародних договорів.
3. Стадії укладання міжнародного договору.
4. Форми та види міжнародних договорів.
5. Набуття юридичної сили, припинення та підстави нечинності
міжнародного договору.
6. Тлумачення міжнародних договорів.
7. Дія міжнародних договорів у сучасному міжнародному праві.
8. Актуальні проблеми міжнародних договорів, пов’язані з Україною
ВД ПП 2.2.8
Назва дисципліни: Міжнародне фінансове право
Мета вивчення курсу: системне та комплексне освоєння студентами
базових теоретичних положень в сфері міжнародного фінансового права,
оволодіння ними нормативним матеріалом – чинним законодавством України
та законодавствами зарубіжних країн, нормами міжнародних договорів, а
також відпрацювання вмінь розв’язання практичних завдань, заснованих на
прикладах з судової та арбітражної практики у цій сфері.
Завдання курсу: розвиток аналітичних та практичних навичок роботи
майбутніх юристів у сфері фінансового та банківського права, вміння

застосовувати норми національного законодавства та міжнародного права при
супроводженні
міжнародних
кредитних
правочинів,
операцій
з
транскордонного випуску та обігу цінних паперів, деривативів, операцій в
рамках проектного фінансування та інших міжнародних фінансових проектів.
Змістові модулі:
1. Загальні положення міжнародного фінансового права.
2. Правове регулювання окремих міжнародних фінансових правочинів у
світовій практиці.
Назва дисципліни: Друга іноземна мова
Мета вивчення курсу: формування у студентів мовної компетенції
відповідно до їх спеціальності. Програма спрямована на підготовку студентів з
урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності.
Завдання курсу: програма з іноземної мови спеціальності спрямована на
формування і розвиток навичок спілкування у професійно значущих
комунікативних сферах, зокрема, у сфері міжнародних відносин, міжнародного
права, а також удосконалення мовної компетенції у суспільно-політичній сфері,
що нерозривно пов’язана з фахом студентів.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
фахову термінологію: міжнародно-правову, економічну, дипломатичну,
широке коло суспільно-політичної лексики, особливості професійно значущих
функціональних стилів і жанрів текстів, лексико-граматичні і
структурностилістичні особливості текстів з фаху, тексти нормативних
документів.
ВД ПП 2.2.9
Назва дисципліни: Міграційне право
Мета вивчення курсу: опанування студентами-правниками теоретичних
знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного
розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями міграції, глибоке і
всебічне дослідження зародження і розвитку правового регулювання
міграційних процесів в Україні, здійснення аналізу правового статусу різних
категорій мігрантів в Україні (іммігрантів, іноземців та осіб без громадянства,
яким
надається
притулок,
біженців,
репатріантів),
вивчення
нормативноправової бази та порядку працевлаштування закордоном, захисту
прав трудових мігрантів за національним та міжнародним правом.
Завдання курсу:
 аналіз основних положень міжнародно-правових актів, рішень
Європейського суду з прав людини що регулює статус іноземців та осіб без
громадянства, підстави та порядок їх відповідальності;
 дослідження основних проблем, які є актуальними у сфері протидії
нелегальній міграції;
 визначення тенденцій розвитку суспільних відносин у сфері трудової
міграції;
 навчання аналізу змісту процесуальних документів, які складаються під
час діяльності ОВС у сфері міграції;

 опанування методики правового захисту прав трудових мігрантів;
 навчання застосовувати отримані теоретичні знання в конкретних
умовах суспільного життя і практичній діяльності;
 сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як
важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави від
злочинних посягань.
Змістові модулі:
1. Теоретичні аспекти міграційного права.
2. Джерела міграційного права України
3. Поняття і класифікація міграції. Суб’єкти міграційного права
4. Інститут свободи пересування територією України
5. Інститут громадянства та його значення міграційному праві України
6. Інститут трудової міграції в міграційному праві України
7. Інститут нелегальної міграції
8. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб та тимчасово
окупованих територій в міграційному праві України
9. Інститут притулку та статус біженців в міграційному праві України
10. Інститут повернення (репатріації) репресованих осіб і раніше
депортованих народів у міграційному праві України
11. Інститут юридичної відповідальності у міграційному праві
12. Міжнародне міграційне право
Назва дисципліни: Міжнародне торгівельне право
Мета вивчення курсу: визначити правові заходи врегулювання
торговельних операцій на міжнародному рівні та зрозуміти політику держав
щодо захисту власних інтересів, а також налагодження експорту та імпорту.
Завдання курсу: надання необхідних навичок для виконання практичної,
аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері міжнародного торговельного
права.
Змістові модулі:
1. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права.
2. Принципи МТП.
3. Міжнародні торгівельні угоди.
4. Міжнародні торгові організації.
5. Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків.
6. Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків.
7. Правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС.

