
Інформація щодо навчальних дисциплін (блоків навчальних 

дисциплін) для вільного вибору студентами. 

 

Кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства для 

вільного вибору студентами пропонуються такі начальні дисципліни: 

– на 2 курсі навчання пропонується така навчальна дисципліна за 

вибором студента::  

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» 

Метою навчальної дисципліни є формування фундаментальних уявлень 

про основні принципи, норми, інститути та систему галузі “Державне 

(конституційне) право зарубіжних країн” в цілях розвитку творчого 

системного мислення студента та оформлення його власної позиції у фаховій 

щоденній діяльності. 

Завдання, що ставляться під час вивчення дисципліни: 

• вивчення основних правових категорій конституційного права, їх 

специфіки і ролі в зарубіжних країнах;  

• вивчення основних закономірностей функціонування інститутів 

конституційного права;  

• підготовка студентів до аналізу світового досвіду конституціоналізму, 

парламентаризму, світових та європейських стандартів демократії;  

• формування вміння орієнтуватися в системі конституційного 

законодавства України та зарубіжних країн, навичок користування 

законодавчими актами;  

• формування високої правової культури і правосвідомості. 

Предметом начальної дисципліни є: державне (конституційне) право 

конкретних країн. У рамках цієї дисципліни розглядається державне 

(конституційне) право тієї або іншої країни, а також державно-правове 

регулювання в країнах, що найбільше впливають на правову культуру 

людства, приділяється увага конституціям, оскільки в них виявляються 

найголовніші тенденції розвитку конституціоналізму. 



Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття, предмет, система та джерела державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. 

2. Загальна характеристика конституцій та інших джерел державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. 

3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. 

4. Форми держави в зарубіжних країнах. 

5. Політичний режим в зарубіжних країнах. 

6. Політичні партії та інші громадські об’єднання в зарубіжних 

країнах. 

7. Виборче право та виборчі системи в зарубіжних країнах. 

8. Парламент в зарубіжних країнах. 

9. Глава держави та уряд в зарубіжних країнах. 

10. Судова влада в зарубіжних країнах. 

11. Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах. 

 

– на 4 курсі навчання пропонуються такі навчальні дисципліни за 

вибором студента: 

«Міжнародне приватне право» 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного 

уявлення про систему міжнародного приватного права, закріплення навичок 

юридичного аналізу відносин з іноземним елементом у цивільно-правовій, 

господарській, сімейній та трудовій сферах.  

Завданням є вивчення основних понять та концепцій, вироблених 

доктриною міжнародного приватного права та вільно оперувати ними при 

обговоренні та розв’язанні проблемних ситуацій; оволодіння основними 

прийомами роботи як з джерелами міжнародного приватного права, так і з 

матеріалами судової практики; виявляти недосконалості нормативно-

правового закріплення норм міжнародного приватного права та пропонувати 

власні формулювання. 



Предмет навчальної дисципліни складає регулювання 

приватноправових відносин, особливістю яких є наявність іноземного 

елементу: 1) хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без 

громадянства або іноземною юридичною особою; 2) об’єкт правовідносин 

знаходиться на території іноземної держави; 3) юридичний факт, який 

впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має 

місце на території іноземної держави. Предметом міжнародного приватного 

права є цивільно-правові, господарські, деліктні, шлюбно-сімейні, спадкові 

та трудові відносини ускладнені іноземним елементом. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття та джерела міжнародного приватного права. 

2. Суб’єкти міжнародного приватного права. 

3. Колізійні норми. Застосування колізійних норм та іноземного права. 

4. Право власності (речове право) в міжнародному приватному праві. 

5. Правочини та договори в міжнародному приватному праві. 

6. Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів. 

7. Деліктні зобов’язання в міжнародному приватному праві. 

8. Трудові відносини в міжнародному приватному праві. 

9. Шлюбно-сімейні та спадкові відносини в міжнародному приватному 

праві. 

10. Міжнародний цивільний процес та міжнародний комерційний 

арбітраж. 

 

«Захист прав людини в ЄСПЛ» 

Вивчення дисципліни дозволяє студентам формувати уявлення про 

поняття еволюції, сучасного стану й основних тенденцій розвитку 

європейської системи захисту прав людини; особливості функціонування 

інститутів, якими представлена європейська система захисту прав людини, на 

сучасному етапі; сутність проголошених Європейською конвенцією 

основних прав і свобод людини, значення конвенційних гарантій їх 



реалізації; порядок звернення до Європейського суду, основні процедури 

виконання його рішень; базові правові позиції Європейського суду, які 

стосуються, зокрема, права на життя, права на свободу та особисту 

недоторканість, права на приватність, свободи слова, свободи об'єднань 

тощо. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів формується 

розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій розвитку 

європейської системи захисту прав людини; вміння застосовувати ці знання 

для розв’язання практичних завдань; вміння застосовувати норми в сфері 

регламентації прав людини; самостійне мислення, навичоки порівняльно-

правового аналізу національного законодавства, міжнародних стандартів у 

галузі прав людини; вміння складати заяви до ЄСПЛ. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Права людини в історії світової політико-правової думки 

2. Джерела європейського захисту прав людини 

3. Європейська інституційна система захисту прав людини 

4.  Право на захист персональних даних 

5.  Загальна характеристика структури ЄСПЛ 

6. Порядок подання індивідуальних заяв до ЄСПЛ 

7. Основні етапи провадження в ЄСПЛ 

8. Правові підстави застосування Конвенції з прав людини та рішень 

ЄСПЛ при здійсненні правосуддя в Україні 

 

«Європейський захист прав людини» 

Мета вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з історичними 

передумовами та сучасною системою правового захисту особи на 

європейському рівні; формування у студентів знання про взаємодію 

внутрішньодержавних та європейських засобів забезпечення і захисту прав і 

свобод людини, навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання 

на практиці. 



За результати вивчення навчальної дисципліни студенти можуть 

аналізувати міжнародно-правові акти універсального та регіонального 

характеру щодо захисту прав людини; вміння визначати ступінь 

імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав людини 

в національне законодавство України; ознайомити студентів із зарубіжним 

досвідом створення механізму практичної реалізації прав особи; вміння 

користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері захисту прав 

особи. 

Зміст дисципліни розкритий у таких темах: 

1. Права людини в історії  світової політико-правової думки.  

2. Джерела європейського захисту прав людини                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Універсальні міжнародно-правові механізми захисту прав людини.  

4. Забезпечення та захист прав дитини на регіональному рівні.  

5. Регіональне співробітництво держав у галузі прав людини 

6. Європейська регіональна системи захисту прав людини. 

7. Рада Європи – фундамент європейської системи захисту прав 

людини. 

8. Механізм Європейської соціальної хартії.  

9. Права людини в документах Європейського Союзу.  

10. Забезпечення та захист прав дитини в європейському праві  

 

«Міжнародне податкове право» 

Метою є оволодіння знаннями про основні закономірності та форми 

співробітництва держав у сфері оподаткування, а також про особливості 

правового регулювання транскордонного оподаткування і можливості 

правомірного використання норм міжнародних податкових договорів з 

метою оптимізації податкового навантаження. 

Завдання, що ставляться під час вивчення дисципліни - опанування 

основних понять та категорій міжнародного податкового права, формування 

вміння аналізувати міжнародно- та національно-правові норми, які 



стосуються транскордонного оподаткування, вивчення особливостей 

застосування міжнародних податкових договорів як джерел права в 

національній правовій системі. 

Предмет складають міжнародно- та національно-правові норми у сфері 

оподаткування, які стосуються транскордонного оподаткування в Україні та 

інших державах. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Історія розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у 

сфері оподаткування. 

2. Поняття, предмет і джерела міжнародного податкового права. 

3. Міжнародні організації у сфері оподаткування 

4. Міжнародний податковий договір як основне джерело міжнародного 

податкового права. 

5. Проблема подвійного оподаткування та правові засоби її вирішення. 

6. Міжнародно-правове співробітництво компетентних органів у сфері 

запобігання уникненню та ухиленню від оподаткування. 

7. Імплементація норм міжнародних податкових договорів в 

національне законодавство України. 

8. Неналежне застосування міжнародних податкових договорів. 

 

«Міжнародне економічне право».   

Метою курсу є засвоєння основних принципів і норм міжнародного 

економічного права, формування уявлень про закономірності розвитку 

правового підґрунтя системи міжнародних економічних відносин. 

Оволодіння комплексом знань про можливості захисту прав і свобод у сфері 

міжнародних економічних відносин, прищеплення студентам 

загальнолюдських цінностей, вироблення чітких уявлення про 

справедливість і рівність, а також взаємну вигоду. 

Завданнями курсу є створення навчальної ситуації з тим, щоб студенти 

належним чином засвоїли основні положення доктрини міжнародного 



економічного права, а також набувати практичних умінь і навичок роботи з 

міжнародно-правовими нормами. Формування творчого та системного 

мислення студента, яке дозволяє застосовувати отримані в процесі вивчення 

курсу «Міжнародне економічне право» знання у фаховій і щоденній 

діяльності.. Виховання творчого, самостійного підходу у відстоювання 

власної наукової позиції. 

Предмет складають основні норми та принципи МЕП у контексті 

теоретичних проблем встановлення їх змісту і практичного застосування в 

рамках існуючого світового економічного порядку, а також зміцнення 

значення України в системі світогосподарських зв’язків з метою активізації 

темпів її економічного зростання.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Історія формування та розвитку МЕП. 

2. МЕП як галузь міжнародного публічного права. 

3. Цілі та принципи МЕП. 

4. Міжнародний економічний порядок та економічна безпека держав. 

5. Міжнародні організації в сфері міждержавних економічних відносин. 

6. Міжнародно-правові основи регіонального економічного 

співробітництва. 

7. Основи економічного співробітництва в рамках ЄС. 

8. Інституційне та матеріальне право ЄС. 

9. Право зовнішніх зносин ЄС. 

 

– на 5-му курсі навчання пропонуються такі блоки навчальних 

дисциплін за вибором студента: 

Перелік №1 

«Корпоративне право ЄС» 

Метою курсу є формування системи знань про поняття, джерела 

корпоративного права Європейського Союзу, набуття студентами ґрунтових 

знань у сфері корпоративних правовідносин в Європейському Союзі. 



За результатами навчання з навчальної дисципліни, закріплюються 

основні поняття та категорій корпоративного права, вміння аналізувати 

європейські та національно-правові норми у сфері корпоративних відносин, 

вміння здійснювати правову експертизу в галузі європейського 

корпоративного права; вміння розробляти необхідну документацію 

правового характеру. 

Зміст дисципліни: 

1. Джерела європейського корпоративного права: поняття та види. 

Установчі договори як первинне джерело корпоративного права ЄС. 

2. Свобода заснування і свобода надання послуг юридичним особам – 

основа розвитку уніфікованого корпоративного права в ЄС. 

3. Уніфікація корпоративного права ЄС. Реєстрація товариств в країнах 

ЄС до уніфікації. 

4. Формування статутного капіталу за законодавством ЄС.  Правове  

регулювання зміни статутного капіталу за правом ЄС. 

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

6.Способи відкриття європейської компанії. 

7. Європейське економічне об’єднання інтересів. 

 

«Правове регулювання корпоративних відносин в рамках ЄС» 

Метою навчального курсу є сприяти в отриманні студентами 

основоположних знань з даної дисципліни; забезпечити правову підготовку, 

спрямовану на формування інтелектуального потенціалу 

висококваліфікованих працівників, що володіють теоретичними знаннями в 

галузі корпоративного права Європейського Союзу. 

За результатами навчання з обраної навчальної дисципліни, студенти 

закріплюють навички та вміння здійснювати науково-дослідну діяльність у 

сфері правового регулювання корпоративних відносин; здійснення аналізу 

нормативно-правових актів міжнародного та внутрішьнодержавного права, 

якими регулюються корпоративні відносини; аналіз та застосування 



основних положень нормативно-правових актів, що регулюють корпоративні 

правовідносини Європейського Союзу та гармонізації вітчизняного 

законодавства зі стандартами ЄС у сфері даних відносин. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальна характеристика правового регулювання юридичних осіб в 

ЄС. 

2. Гармонізація корпоративного права в ЄС. 

3. Директиви про розкриття інформації. 

4. Директиви про реорганізацію компаній. 

5. Директиви про фінансову звітність. 

6. Правове регулювання неспроможності згідно законодавства ЄС. 

Уніфікація законодавства про неспроможність компаній на Європейському 

континенті. 

7. Наднаціональні компанії у праві ЄС. 

8. Перспективи розвитку корпоративного права ЄС. 

9. Правові засади адаптації корпоративного законодавства України до 

законодавства ЄС. 

 

«Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою» 

В рамках курсу «Практика наукового та ділового спілкування 

іноземною мовою» поглиблюються знання іноземної мови за професійним 

спрямуванням. Під час вивчення курсу особлива увага приділяється 

можливості усного та писемного наукового спілкування та одержувати 

інформацію з іноземних письмових та усних джерел. 

Мета навчальної дисципліни -  оволодіння іноземною мовою як 

засобом міжкультурного, міжособистісного та професійного спілкування в 

різних сферах наукової діяльності на рівні досвідченого користувача в усній 

та письмової формах. 

Результати навчання полягають в наступному: 



  набуття практичних вмінь та навичок: вільного читання 

автентичної літератури відповідної галузі знань іноземною мовою;  

 оформлення отриманої з іноземних джерел інформації у вигляді 

перекладу, реферату, анотації;  

 набуття навичок усного спілкування в монологічної та 

діалогічної формі за фахом і загальнополітичним питанням; 

  набуття навичок писемного наукового спілкування на теми, що 

пов’язані з науковою роботою; 

 вміння використовувати форми етикету наукового спілкування. 

 

Перелік №2 

«Антимонопольне право ЄС» 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями щодо основних 

завдань та цілей антимонопольного правового регулювання в Європейському 

Союзі; набуття ґрунтовних знань щодо застосування правових режимів угод 

в антимонопольному праві. 

За результатами навчання з обраної навчальної дисципліни у студенти 

мають змогу більш ефективніше здійснювати аналітичну роботу щодо 

перспектив гармонізації антимонопольного законодавства України з правом 

Європейського Союзу; вміння аналізувати практику органів Євросоюзу щодо 

застосування антимонопольних норм до концентрації та державної допомоги 

державами-членами.  

Зміст дисципліни: 

1. Поняття та правові основи антимонопольної політики Євросоюзу. 
 

Цілі антимонопольного правового регулювання в Європейському Союзі. 

2.Загальна характеристика європейської моделі державного 

антимонопольного регулювання. 

3. Правові режими угод в антимонопольному праві ЄС. 

4 Недобросовісна комерційна практика. 

5. Правове регулювання антидемпінгових заходів. 



6. Правові основи та перспективи гармонізації антимонопольного 

законодавства України з правом Європейського Союзу. 

 

«Антимонопольне право ЄС і регулювання конкуренції» 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями про 

основні аспекти антимонопольного права Євросоюзу, джерела правового 

регулювання політики конкуренції в європейському інтеграційному 

об'єднанні.  

За результатами навчання з навчальної дисципліни, студенти мають 

змогу оперувати основними категоріями антимонопольних угод, вміти 

досліджувати картельну практику, визначати основні характеристики 

домінуючого становища та правового регулювання зловживання домінуючим 

становищем в Євросоюзі.  

Зміст дисципліни: 

1. Правове регулювання конкуренції на внутрішньому ринку ЄС 

2. Основи антимонопольної політики та права конкуренції ЄС 

3. Поняття конкуренції та її роль у процесі  інтеграції ЄС 

4. Джерела правового регулювання права конкуренції ЄС та 

розмежування компетенції 

5. Основні риси та принципи права конкуренції Євросоюзу 

6. Доктрина єдиного економічного суб’єкта господарювання. 

7. Антиконкурентні угоди та картельна практика. 

8. Принципи та правове регулювання надання державної допомоги 

державами-членами ЄС. 

 

 

 


