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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика)  

Предмет вивчення дисципліни - сукупність правовідносин, що мають міждержавний 
характер (міжнародні економічні, культурні, політичні, соціальні відносини тощо). 
 Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу "Міжнародне право 
(приватне, договірне, консюмерське)" викладається після засвоєння студентами наступних 
дисциплін: "Основи права", "Туристичне краєзнавство Одещини", "Туристично-рекреаційні 
ресурси України", "Рекреаційні комплекси світу". 

 Мета курсу - формування у студентів поглибленого розуміння основних понять і 
категорій міжнародного публічного, приватного, договірного та консюмерського права, 
закономірностей розвитку міжнародних відносин, оволодіння сучасними необхідними 
юридичними інструментами здійснення зовнішньоекономічної діяльності, набуття навичок 
роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які 
виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного 
законодавства. 

 Завдання дисципліни: - засвоєння студентами основних правових вимог щодо 
правового регулювання туристичної діяльності, зокрема міжнародно-правових актів, набуття 
спеціальних знань з окремих положень міжнародного публічного та приватного права. 
Програма також передбачає більш поглиблене вивчення питань, пов’язаних з правом 
мирного врегулювання міжнародних спорів, договорами міжнародних транспортних та 
пасажирських перевезень, міжнародно-правової відповідальності, права власності, що 
дозволяє врахувати специфіку навчання студентів зі спеціальності «Туризм».  
 Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 

- поняття предмету, методів та системи міжнародного приватного права;  
- систему джерел міжнародного публічного та приватного права;  
- поняття та специфічні особливості права міжнародних договорів; 
- поняття та види міжнародних відносин, суб’єктів міжнародних відносин; 



- основні засоби вирішення колізійних питань права власності; основні засоби 
вирішення колізійних питань в договірних відносинах;  

- правові основи міжнародного та вітчизняного законодавства; 
- правове регулювання національної та регіональної туристичної політики, механізми 

регулювання туристичної діяльності; 
- основні вимоги щодо організації та управління туристичним процесом на 

локальному та регіональному рівнях;  
- правове регулювання ризиками в туризмі; 
- правові основи міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної освіти та 

професійної діяльності; 
- правові закономірності, принципи та механізми функціонування туристичного 

ринку. 
вміти  
- працювати з міжнародними нормативними актами та національним колізійним 

законодавством України;  
- застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань;  
- застосовувати у професійній діяльності правову термінологію (українські та 

міжнародні терміни і поняття) 
- здійснювати правове управління підприємством індустрії туризму та рекреації; 
- знаходити недоліки та порушення міжнародного законодавства та законодавства 

України в галузі врегулювання колізійних питань в сфері туризму;  
- аналізувати шляхи подолання колізійних питань, що виникають в відносинах, 

врегульованих міжнародним приватним правом;  
- аналізувати існуючу судову практику в галузі розв’язання спорів між учасниками 

міжнародних приватноправових відносин;  
- використовувати наукові праці вчених в галузі міжнародного приватного права з 

метою поглиблення набутих знань.  
 
вміти: 

– виявляти проблеми та знаходити їх ефективне вирішення на основі знань системи 
правового регулювання туристичної діяльності; 

– пошук рішень у розв'язанні юридичних питань, що виникають в практичній роботі 
при оформленні договору на туристичне обслуговування; 

– ознайомити з правами та обов'язками туристів при здійсненні ними туристичної 
подорожі; 

– ознайомити туристів з вимогами чинного законодавства України щодо дотримання 
туристичних формальностей при перетині кордону; 

– оформити страховий поліс, поінформувати туриста про умови страхування, його 
права та обов’язки у разі настання страхового випадку; 

– організовувати та будувати правову роботу підприємства у сфері туризму; 
– розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні договори у сфері 

туризму. 
– знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення конкретної юридичної 

ситуації нормативно-правовий акт; 
– тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття правознавства; 
– аналізувати поведінку суб’єкта права на предмет наявності в ній елементів складу 

правопорушення; 
– аналізувати положення чинного законодавства України, осмислюючи його прогалини 

та знаходити шляхи вирішення законодавчих упущень на практиці. 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (20 год.) та практично-семінарських занять (10 
год.), організації самостійної роботи студентів (60 год.). 



 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практично-семінарських 
заняттях, але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами 
денної форми навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються 
методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовий модуль 1. Загальна частина  
Тема 1. Поняття міжнародного права. 
Тема 2. Джерела, принципи і норми міжнародного права  
Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. Держава як суб’єкт міжнародного права 
Змістовний модуль 2. Особлива частина 
Тема 4. Право власності у міжнародному приватному праві 
Тема 5. Договір у міжнародному приватному праві 
Тема 6. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів 
Тема 7. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів 
Тема 8. Зобов'язання внаслідок завдання шкоди у міжнародному приватному праві  
Тема 9. Трудові відносини у міжнародному приватному праві 
Тема 10. Цивільний процес у міжнародному приватному праві 
 

Рекомендована література 
Основна 

1. Антонович А.А. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.А. 
Антонович – К.: Вид. дім «КМ Академія»; Алерта, 2015. – 308с.  
2. Міжнародне право. Основи теорії :Підручник. / [Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожний О.В. ] 
; під ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2016. – 608с.  
3. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. піб.. – 2-гн вид., стереотип. / І.І. Дахно– К.: 
МАУП, 2015. – 312. Бібліогр.: с.307.  
4. Тимченко Л.Д. Міжнародне право: Підручник. /Л.Д. Тимченко– Харків: Консум; Ун-т внутр. 
справ, 2014. – 528с.  
5. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. – 2-ге вид., доповн. / 
Г.С.Фединяк , Л.С. Фединяк– К., Юрінком Інтер, 2014. – 416с.  

Допоміжна 
1. Конституція України: Закон України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. - № 30. – ст. 141.  
2. Господарський кодекс України: Закон України 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. - № 11. – ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. - № 11. – ст. 461  
4. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради 
України. - 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. - ст.112.  
5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної 
Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.  
6. Кримінальний кодекс України // Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 
05.04.2001 № 2341-III  
7. Декларація про державний суверенітет України // ВВР України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.  
8. Закон України "Про міжнародні договори України"// ВВР України. — 1994. — № 10. — Ст. 45.  
9. Закон України "Про правонаступництво України" // ВВР України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.  
10. Закон України "Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" // Голос 
України. — 1998. — № 20. — 20 січ.  
11. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” //Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – №2 – Ст.161.  
12. Закон України “Про громадянство” від 13.11.99 //Офіційний вісник України. – 2001. - №9- 
Ст.342.  



13. Закон України "Про біженців" від 21.06.2001 //Офіційний вісник України. - 2001.- N29. - Ст. 
1292; Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N47. -Ст. 250.  
14. Закон України "Про імміграцію" від 06.07.2001 //Відомості Верховної Ради України.-2001. - 
N41. - Ст. 197.  
15. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.05.91 //Бюлетень законодавства і 
юридичної практики України. -2001. -№7 - С.6.  
16. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 //Відомості Верховної Ради 
України. –1996. - №19 - Ст.80.  
17. Закон України “Про концесії” від 16.07.99 //Офіційний вісник України. – 1999. - №-30. – 
Ст.1807.  
18. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями зовнішньої політики України" // 
ВВР України. — 1993. — № 37. — Ст. 379.  
19. Загальна декларація прав людини. — К.: Право, 1995.  
20. Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. — К.: Право, 1995.  
21. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Факультативний протокол № 1 до 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. — К.: Право, 1995.  
22. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. — К.: Право, 1999.  
23. Конвенция о дипломатических отношениях 1969 г. // Юрид. ежегодник ООН 1972 г. — Нью-
Йорк, 1978. — С. 314-325.  
24. Конвенция о консульских отношениях 1969 р. // Юрид. Ежегодник ООН 1972 г. — Нью-
Йорк, 1978. — С. 326-341.  
25. Конвенція про правонаступництво // Україна в міжнародно-правових в відносинах. — К.: 
Юрінком, 1996. — С. 58-90.  
26. Регламент Європейського Суду з прав людини // Практика Європейського Суду з прав 
людини. Рішення. Коментарі. — 1999. —№1. —С. 123-217.  
27. Резолюция ООН 1503 (от 1959 г.) // Матер. Генеральной Ассамблеи ООН в документах и 
резолюциях (1948-1955 гг.). — Нью-Йорк, 1959. — С. 248-261.  
28. Статут Міжнародного Суду ООН (витяг). — К., 1995.  
29. Статут Ради Європи. — К., 1998.  

13. Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.  
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України "Урядовий портал  
України". – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.  
3. Портал Лига Закон : Законы Украины, последние новости  
Украины. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua/.  
4. Офіційний сайт Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого. – Режим 
доступу:http://www.legality.kiev.ua/.  

 
Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 20 100 



8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
   Т1, Т2 ... Т10 – теми змістовних модулів. 
 
 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 
яку отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від 
студента систематичну самостійну роботу. 


