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Назва дисципліни 
Актуальні проблеми міжнародного і європейського права 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри європейського права, професор Жана Моне 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua, 

oksana.holovko.havrysheva@gmail.com 

тел. (032)-239- 47-99 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 12.30-13.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного і європейського 

права (англійською мовою») є нормативною дисципліною з 

спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої програми 

«Міжнародне та європейське право», яка викладається у 1 семестрі 

(магістратури) в обсязі 8 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни Курс «Актуальні проблеми міжнародного і європейського права» 

зосереджений на вивченні підходів, які міжнародне співтовариство 

формує задля вирішення глобальних проблем, які своєю чергою 

визначають напрями співпраці на універсальному і регіональному 

рівнях. Особливу увагу буде приділятися теоретичним дискусіям у 

сучасному міжнародному європейському праві (наприклад, дія 

міжнародного права у просторі, часі і за колом осіб; роль 

недержавних учасників міжнародних відносинах (наприклад НУО і 

транснаціональних корпорацій) у формуванні творенні норм 

сучасного міжнародного права; роль ООН в уніфікації міжнародного 

mailto:oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua
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права; конфлікти юрисдикцій у міжнародному праві і міжнародне 

судочинство).  У курсі розглядатиметься діяльність універсальних 

(ООН і організації системи ООН) і регіональних (ЄС, Рада Європи, 

ОБСЄ тощо) організацій, в рамках яких формуються дискусії щодо 

уніфікації і фрагментації у сучасному міжнародному праві.  

Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові основи діяльності, 

Сформувати цілісне розуміння правових викликів, які постають на 

шляху людства, на локальному, регіональному та універсальному 

рівнях, у різних сферах правового регулювання (наприклад, зміна 

клімату, демографічна ситуація, технологічний прогрес, воєнні 

злочини, тероризм, порушення прав людини, сталий розвиток тощо);  

Аналізувати підходи до теоретичних дискусій у сучасному 

міжнародному і європейському праві;  

Досліджувати практику держав і їхні політики щодо дії і 

імплементації міжнародного і європейського права у національні 

правові порядки.. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Kaul J.L., Anupam Jha (Eds). (2018). Shifting Horizons of Public 

International Law, A South Asian Perspective, Springer India, 

2018.  

2. Lefkowitz, D. (2020). Philosophy and International Law, 

Cambridge: Cambridge University Press.  

3. Carrubba, C., & Gabel, M. (2014). International Courts and the 

Performance of International Agreements. In International Courts 

and the Performance of International Agreements: A General 

Theory with Evidence from the European Union (Comparative 

Constitutional Law and Policy, p. I). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

4. Drobi S., J.D’Aspermont (Eds). (2020) International organisations, 

non-State actors, and the formation of customary international law, 

Manchester, Manchester University Press. 

5. Wolfrum R. (2012) The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, in 10 vol., Oxford: Oxford University Press. 

6. Hunnings, N.M. (2020). Encyclopedia of European Union Law, in 9 

vol., Sweet&Maxwell.  

Обсяг курсу 8 кредитів ЄКТС ( 240 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 32 год., семінарські заняття - 32 год., 

самостійна робота - 176 год. 
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Результати 

навчання  

Знати:  
Основні підходи щодо правового регулювання глобальних проблем 

людства на універсальному та регіональному рівнях; характерні риси 

процесів гармонізації та уніфікації, що мають місце у процесі 

глобалізації, а також питання, пов’язані з регіоналізмом і 

фрагментацією; основні правові виклики для міжнародного 

міждержавного співробітництва у Європі (паралельність 

правопорядків, сформованих європейськими організаціями, 

особливості співпраці між існуючими міжнародними міжурядовими 

організаціями у Європі їхній вплив на національні правові порядки як 

держав-членів, так і третіх країн).   

Вміти:  

Оцінювати критично міждержавну співпрацю і державні політики, які 

застосовують країни у пошуках рішень для глобальних проблем на 

універсальному і регіональному рівнях; 

Формулювати власну точку зору щодо процесів уніфікації і 

фрагментації у міжнародному праві та інших актуальних проблем 

міжнародного і європейського права з відповідними аргументами; 

Структурувати і проводити правові дослідження різних актуальних 

проблем міжнародного і європейського права англійською мовою.  

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 

національних та міжнародних судах, міжнародних комерційних 

арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН 7. Захищати інтереси власної держави у національних судах, 

міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та 

організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних конференціях 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного права 

та права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати їхні 

наслідки для різних суб’єктів національного і міжнародного права. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок. 

ПРН 11. Надавати юридичний супровід процесам адаптації різних 

галузей законодавства України до права Європейського Союзу 

ПРН 16. Планувати та здійснювати наукові дослідження з актуальних 

питань теорії та практики міжнародного права із використанням 

відповідної методології, формулювати новизну таких досліджень. 

 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем, допомога у роботі над індивідуальним науковим 

дослідженням 

Теми Тема 1. Дихотомія процесів уніфікації і фрагментації у сучасному 

міжнародному праві. Багаторівневий говернаменталізм і 

багаторівневий конституціоналізм як дискурси міжнародного права. 
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Тема 2. Міжнародна правосуб’єктність у ХХІ столітті: роль і значення 

недержавних суб’єктів у міжнародному праві і міжнародних 

відносинах. 

Тема 3. Глобалізація і міжнародне право: вільна торгівля і сталий 

розвиток. 

Тема 4. Технологія і право: Чи має міжнародне право значення?  

Тема 5. Конфлікт юрисдикцій у міжнародному праві: універсальний і 

регіональний виміри. 

Тема 6. Міжнародне судочинство: виклики, перспективи і тенденції. 

Тема 7. Європейське право: природа, підходи та концепції. 

Тема 8. Взаємодія міжнародного і європейського права: між моделями 

конфлікту і співпраці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит з урахуванням поточної успішності, індивідуальних наукових 

досліджень та інших форм активності студентів під час навчальног 

процесу 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, 

міжнародного права прав людини, права ЄС, права Ради Європи, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння 

джерел; володіння англійською мовою у обсязі, достатньому для 

навчання на курсі і проведення індивідуальних наукових досліджень; 

базові навики академічного письма для роботи над науковим 

дослідженням англійською мовою. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія, індивідуальні наукові дослідження для студентів.  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій; доступ до наукових баз даних 

HeinOnline, JSTOR тощо. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• поточна успішність – 50%; 

• іспит у письмовій формі - 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають індивідуальну наукову 

роботу робіт. Іспит відбувається у письмовій формі (розгорнуті 

відповіді). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 
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лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


