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Результати навчання:
знати:
- історію виникнення та розвитку інституту МТД, законодавство України та
міжнародні договори з питання надання міжнародної технічної допомоги;
- поняття, види та правову природу міжнародної технічної допомоги;
- співвідношення міжнародної технічної допомоги з іншими правовими
інститутами;
- загальний порядок укладення договорів у сфері надання міжнародної
технічної допомоги;
- вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів у сфері надання
МТД;
- особливості зміни, припинення договорів з надання міжнародної технічної
допомоги
- порядок укладення та виконання окремих видів договорів з надання
міжнародної технічної допомоги;
- форми заохочення МТД;
- відповідальність у випадку неналежного використання МТД тощо.
вміти:
використовувати знання зі спецкурсу у вирішенні професійних завдань;
застосовувати принципи та норми з даного питання;
дати юридичну оцінку правовідносинам з надання МТД;
тлумачити норми чинного законодавства України, міжнародних
договорів та використовувати роз‘яснення вищих судових та інших органів у
процесі застосування норм права;
складати документи, що опосередковують реалізацію прав в сфері
надання та використання МТД;
вирішувати справи, пов‘язані з охороною прав суб‘єктів МТД,
забезпеченням захисту прав суб‘єктів відносин з надання МТД;
правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми
чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у

практичній діяльності різних державних органів чи окремих громадян, у їх
взаємовідносинах;
вміти у належній формі викласти результати проведеної роботи —
скласти проект рішення чи відповіді відповідного державного органу, заяви
громадян (наприклад, з метою одержання інформації про стан реалізації проекту,
програми, проекти розвитку);
узагальнювати практику застосування спеціального законодавства та
робити відповідні висновки;
складати проекти різних типів договорів;
аналізувати практичні казуси.
Анотація навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Правове регулювання співробітництва України та
ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги» є однією з дисциплін, що
формує професійні знання та практичні навики студентів-юристів, які здобувають
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Спецкурс спрямований на опанування
студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них
практичних умінь та навичок щодо самостійного розв‘язання практичних
проблем, пов‘язаних із залучення та використання ресурсів у вигляді міжнародної
технічної допомоги, забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів
донорів, реципієнтів та інших учасників даних відносин, правильного
застосування норм законодавства України та міжнародних договорів тощо.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які регулюють
суспільні відносини, що виникають в процесі залучення, надання, використання
міжнародної технічної допомоги та укладення і виконання договорів у цій сфері, а
також теоретичні засади формування законодавчої бази, що регулює виникнення
та припинення договірних відносин в сфері надання МТД, колізії та прогалини
чинного законодавства, судова практика та досвід зарубіжних країн.
Мета навчальної дисципліни - полягає у засвоєнні студентами значення
норм, які регулюють відносини в сфері надання та використання міжнародної
технічної допомоги, їх характер; показати роль та значення такого
співробітництва 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.
Завданням даного спецкурсу є: ознайомити студентів з основними
проблемами правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги
(надалі - МТД) 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 з надання МТД та їх види; розкрити питання реєстрації
проектів програм МТД, питання моніторингу та використання МТД, сприяти

належному вивченню студентами порядку регулювання договірних відносин
щодо надання МТД та вивчення питання відповідальності тощо.
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(ЄІСП 2008) (від 21.12.2009)
84. Угода про фінансування програми спільної діяльності з транскордонного
співробітництва "Україна – Польща – Білорусь 2007-2013 роки"

85. Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного
співробітництва "Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 2007-2013 роки"
86. Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного
співробітництва "Україна – Румунія – Молдова 2007 -2013 роки"
87. Угода про фінансування спільної операційної програми транскордонного
співробітництва "Басейн Чорного моря 2007 – 2013 роки"
88. Доповнення № 1 до Угоди про фінансування Щорічної програми дій з
ядерної безпеки 2008 року – частина ІІ (від 01.06.2010)
89. Додаткова угода до Угоди про фінансування Програми дій Тасіс для
України 2005 року, підписаної між Урядом України та Європейським
Співтовариством 14 лютого 2006 року (від 17.11.2010)
90. Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2009
року – частина ІІ (від 21.12.2010)
91. Додаткова угода до Угоди про фінансування проекту "Твіннінг та
технічна допомога, спрямована на підтримку Європейської політики сусідства"
від 25 серпня 2008 року (11.04.2011)
92. Додаткова угода до Угоди про фінансування програм за участю багатьох
країн (Регіональної програми дій Тасіс 2005 року)
93. Угода про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії
національної екологічної політики України " (ЄІСП 2009) (від 21.12.2010)
94. Угода про фінансування програми "Твіннінг і Технічна допомога для
підтримки Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2009) (від 21.12.2010)
95. Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження
транспортної стратегії України" (ЄІСП 2009) (від 21.12.2010)
96. Меморандум про взаєморозуміння між Європейською Комісією та
Урядом України щодо Національної індикативної програми допомоги для
України на 2011-2013 роки в рамках Європейського інструменту сусідства та
партнерства (від 01.02.2011)
97. Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2010
року – частина ІІ (від 10.05.2011)
98. Угода про фінансування за програмою ―Підтримка спільної ініціативи із
співробітництва в Криму‖ (ЄІСП 2010) (від 13.05.2011)
99. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ЄК щодо
Рамкового документу програми Всеохоплюючої інституційної розбудови від 13
жовтня 2010 року.
100. Угода про фінансування проекту ―Місцевий розвиток орієнтований на
громадськість – етап ІІ‖ (ЄІСП 2010) (31.05.2011)
101. Угода про фінансування програми ―Підтримка секторальної політики
управління кордоном України (від 31.10.2011)‖
102. Угода про фінансування проекту ―Підтримка реформ у сфері юстиції в
Україні‖ (ЄІСП 2010)
103. Угода про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для
підтримки Європейської політики сусідства" (ЄІСП 2010) (від 30.11.2011)

104. Угода про фінансування проекту ―Надання допомоги у питаннях,
пов‘язаних з реадмісією, та супутні заходи у рамках Місії EUBAM‖ (ЄІСП 2007)
(від 25.08.2008)
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність (спеціалізація): «Адвокатура»
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