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1. Навчальний контент:  

Дистанційний курс : Дмітрієв В. М. Міжнародне публічне та приватне право : 

дистанційний курс // Навчально-методична праця. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2017. Режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1683 
 

 



2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи: 
ЗАГАЛЬНІ ПЛОЖЕННЯ 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне публічне і приватне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 056: «Міжнародні економічні відносини». 

Семінарські заняття покликані поглибити теоретичні та методологічні знання студентів з 

міжнародних суспільно-правових відносин, тенденцій їх розвитку, характерних рис правових 

систем сучасності й акцентування уваги на основних джерелах міжнародного права, а також 

знаходження вмінь аналізувати й застосовувати міжнародні й національні правові акті в 

міжнародних правовідносинах та за участю “іноземного елементу”. 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів сучасного правового 

мислення, ознайомлення студентів із загальнотеоретичними основами в правовідносинах між 

державами, правовим статусом суб'єктів міжнародного права, міжнародних цивільно-правових 

відносинах, правовим статусом суб'єктів міжнародного приватного права, а також базовими 

питаннями міждержавних торгівельно-економічних відносин на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– понятійний апарат, що застосовується в сучасному міжнародно-правовому просторі;  

– сутність визначення правового статусу держави, громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, інших суб'єктів міжнародного цивільного обігу, створених 

відповідно до вимог і положень міжнародного права;  

– загальні закономірності розвитку міжнародно-правового простору з метою інтеграції 

України у світовий політичний і економічний простір;  

вміти : 

– аналізувати й застосовувати правові акти з питань регулювання міжнародних 

цивільних правовідносин;  

– виявляти тенденції й закономірності їхньої зміни й розвитку;  

– орієнтуватися в різноманітних областях міжнародних відносин;  

– визначати міжнародну підсудність спорів, що виникають з питань не виконання 

загальних принципів і стандартів міжнародних правовідносин і процедуру їх вирішення. 

 

Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.1 Поняття міжнародного права і його джерела. 2 

1.2 Суб'єкти міжнародного публічного права і їхній правовий статус.  2 

1.3 Територія в міжнародному публічному праві. 2 

1.4 Міжнародно-правовий статус населення.  2 

1.5 Правонаступництво в міжнародному публічному праві.  2 

1.6 Відповідальність і санкції в міжнародному публічному праві.  2 

1.7 Право міжнародних договорів. 2 

1.8 Право зовнішніх зносин.  2 

2.1 Поняття, предмет і джерела міжнародного приватного права.  2 

2.2 Методи правового регулювання міжнародних цивільних правовідносин.  2 

2.3 Правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародних 

правовідносинах.  
2 

2.4 Право власності у міжнародному приватному праві.  2 

2.5 Зовнішньоекономічні угоди.  2 



2.6 Інтелектуальна власність в міжнародному приватному праві.  2 

2.7 Відповідальність за шкоду у міжнародному приватному праві.  2 

2.8 Міжнародний цивільний процес. 2 
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Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Заняття № 1.Поняття міжнародного права і його джерела. Суб'єкти міжнародного 

публічного права і їхній правовий статус. 

(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Джерела й норми міжнародного права.  

2. Структура міжнародного права.  

3. Кодифікація й систематизація міжнародного права. 

4. Поняття й види суб'єктів міжнародного права.  

5. Міжнародна правосуб'єктність.  

6. Інститут визнання в міжнародному публічному праві. 

Заняття № 2. Територія в міжнародному публічному праві. Міжнародно-правовий статус 

населення.  

(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Територія і її види. Територія зі спеціальним міжнародним правовим статусом. Склад і 

юридична природа державної території.  

2. Державні кордони. 

3. Міжнародна регламентація положення населення Землі.  

4. Міжнародно-правові питання громадянства. Міжнародні стандарти в області прав 

людини.  

5. Міжнародне співробітництво в питаннях захисту прав і воль людини.  

Заняття № 3. Правонаступництво в міжнародному публічному праві. . Відповідальність і 

санкції в міжнародному публічному праве.  
(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Склад й визначення правонаступництва держав. Види й форми правонаступництва. 

2. Умови виникнення права й настання правонаступництва.  

3. Правонаступництво України після розпаду Радянського Союзу. 

4. Поняття й суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Види й форми відповідальності.  

5. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності.  

6. Підстави звільнення від відповідальності в міжнародному праві.  

7. Санкції в міжнародних правовідносинах. 

Заняття № 4. Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин.  

(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Види й форми міжнародних договорів. Висновок міжнародних договорів.  

2. Дія, дійсність, виконання й тлумачення міжнародних договорів.  

3. Основні положення законодавства України в міжнародних договорах.  

4. Поняття дипломатичного й консульського права.  

5. Джерела дипломатичного й консульського права.  

6. Дипломатичні представництва й консульські установи. Дипломатичний корпус. 

Дипломатичні й консульські імунітети й привілеї.  

7. Правове положення постійних представництв і спеціальних місій. 

 

 

 

 



Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Заняття № 5. Поняття, предмет і джерела міжнародного приватного права. Методи 

правового регулювання міжнародних цивільних правовідносин.  
(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Специфіка міжнародного приватного права і його місце в системі права. Сфера дії 

міжнародного приватного права та його зв'язок з міжнародним публічним правом. 

2. Природа норм міжнародного приватного права.  

3. Види джерел міжнародного приватного права. Місце і роль міжнародних правових норм у 

законодавстві України. 

4. Колізійний та матеріально-правовий методи регулювання. Їх взаємозв'язок.  

5. Місце і роль матеріально-правових норм у міжнародному приватному праві. 

6. Система колізійних норм у міжнародному приватному праві. Тлумачення і застосування 

колізійних норм у міжнародному приватному праві. 

Заняття № 6. Правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародних 

правовідносинах. Право власності у міжнародному приватному праві.  
(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичних осіб у міжнародних правовідносинах.  

2. Правовий статус юридичних осіб у міжнародних цивільних правовідносинах. 

3. Визначення державної приналежності юридичних осіб у міжнародному приватному праві.  

4. Правове становище держави у міжнародному приватному праві. 

5. Поняття і зміст права власності.  

6. Право власності в цивільних правовідносинах з «іноземним елементом».  

7. Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві. 

Заняття № 7. Зовнішньоекономічні угоди.  Інтелектуальна власність в міжнародному 

приватному праві.  
(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Загальні принципи цивільно-правових угод у міжнародному приватному праві.  

2. Зовнішньоекономічні угоди (контракти). Види, форма і зміст зовнішньоекономічного 

контракту.  

3. Типові договори і міжнародні торговельні терміни.  

4. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних угод. Врегулювання спорів між 

учасниками зовнішньоекономічних контрактів. 

5. Правове регулювання інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві. 

6. Поняття і зміст авторського права і промислової власності.  

7. Правовий захист авторських прав та промислової власності.  

8. Міжнародні угоди з питань захисту прав інтелектуальної власності. 

Заняття № 8. Відповідальність за шкоду у міжнародному приватному праві.   Міжнародний 

цивільний процес. 
(практичне заняття – 4 год.) 

План практичного заняття 

1. Поняття та умови виникнення деліктних зобов'язань.  

2. Відшкодування заподіяного збитку.  

3. Колізійні питання деліктних зобов'язань у взаємовідносинах з «іноземним елементом».  

4. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності. 

5. Поняття та зміст міжнародного цивільного процесу.  

6. Визначення підсудності в міжнародному приватному праві.  

7. Нотаріальні дії в міжнародному приватному праві. 
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8. Международное право /  Отв. ред. В.И. Кузнецов.  – М.: Юрист, 2010. – 608 с. 

9. Міжнародний статус України: проблеми и перспективи // Український часопис 

міжнародного права. –   104 (Спеціальний випуск). – 2011. – 123с.  

10. Репецький В. М., Лисик В. М. Міжнародне гуманітарне право: Підручник./ В. М. 

Репецький, В. М. Лисик - К.: Знання, 2007. - 467 с.  

11. Статут ЄС та інші нормативні акти міжнародного права // Міжнародне публічне право: 

Практикум / А. І. Дмитрієв, А. С. Мацко, В. І. Муравйов; Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, Л. В. 

Губерський. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — С. 311–328.  

Допоміжна література 

1. Бєлоглавек О. Міжнародне контрактне право / О. Бєлоглавек. ― К.: Таксон, 2000. ― 270 с.  

2. Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов; 

Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губернський. ― К.: Юрінком Інтер, 2000. ― 640 с.  

3. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов / И. Я. 

Киселев. ― М.: Дело, 1999. ― 728 с.  

4. Кох Х. Международное частное право и сравнительное правоведение: Пер. с нем. / Х. Кох, 

У. Магнус, Винклер фон. ― М.: Междунар. отношения, 2001. ― 480 с. 

5. Сидоров В.И., Дмитриев В.Н., Журавлев А.В. Международные торговые контракты и их 

нормативно-правовое сопровождение: справочник. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. 

6. Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право: Підруч. / В.Л.Чубарєв. ― К.: Юрінком Інтер, 

2009. ― 368 с.  

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://p rtal.rada.g v.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/ 



3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни:  

Завдання для поточного і підсумкового контролю  

з дисципліни  

«Міжнародне публічне і приватне право» 

 

1. Міжнародне право як регулятор міжнародних відносин, його співвідношення з іншими 

міжнародними нормами.  

2. Міжнародне право як особлива система права, його відмінність від внутрішньодержавних 

правових систем.  

3. Поняття міжнародного права. Особливості міжнародного права.  

4. Сучасне міжнародне право. Глобалізація і міжнародне право.  

5. Міжнародне право як самостійна правова система.  

6. Структура міжнародного права.  

7. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права.  

8. Основні принципи міжнародного права: нормативне закріплення і зміст, роль в забезпеченні 

міжнародного правопорядку.  

9. Принципи суверенної рівності і співробітництва держав: нормативний зміст, роль в 

забезпеченні міжнародного правопорядку.  

10. Принципи самовизначення народів і територіальної цілісності держав: становлення, 

нормативний зміст, проблеми співвідношення та реалізації.  

11. Принцип невтручання у внутрішні справи: нормативний зміст, роль в забезпеченні 

міжнародного правопорядку.  

12. Принцип незастосування сили та загрози силою: становлення, нормативний зміст, роль в 

забезпеченні міжнародного правопорядку.  

13. Поняття та ознаки основних принципів міжнародного права.  

14. Значення і взаємозв'язок основних принципів міжнародного права.  

15. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права.  

16. Суб'єкти міжнародного права: поняття та види.  

17. Зміст міжнародної правосуб'єктності.  

18. Держави, як основні суб'єкти міжнародного права.  

19. Поняття і зміст міжнародної правосуб'єктності.  

20. Види суб'єктів міжнародного права.  

21. Зміст правосуб'єктності держав.  

22. Державний суверенітет і міжнародна правосуб'єктність держав.  

23. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права.  

24. Зміст правосуб'єктності міжнародних організацій.  

25. Норми міжнародного права: поняття, види, структура.  

26. Взаємодія внутрішньодержавного та міжнародного права в процесі правотворчості і 

правозастосування.  

27. Відображення в Конституції України міжнародно-правових аспектів, міжнародних позицій 

і дій Української держави.  

28. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.  

29. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права за законодавством України.  

30. Норми міжнародного права. Створення норм міжнародного права.  

31. Джерела міжнародного права.  

32. Порівняльна характеристика міжнародного договору і міжнародного звичаю, як джерел 

міжнародного права.  

33. Допоміжні джерела міжнародного права. Звичай. Доктрина.  



34. Юридично обов'язкова сила міжнародного права  

35. Міжнародні території, їх види, склад і міжнародне право.  

36. Територія держави: поняття, склад, територіальне верховенство, правові підстави та 

способи її зміни.  

37. Державні кордони: поняття, порядок та способи встановлення, правовий режим.  

38. Міжнародні норми-стандарти основних прав і свобод людини, особливості та проблеми їх 

реалізації в правових системах держав.  

39. Регламентація громадянства у внутрішньодержавному та міжнародному праві.  

40. Способи набуття громадянства. Філіації і натуралізація. Законодавство України про 

громадянство.  

41. Оптація, трансферт і реінтеграція, як способи набуття громадянства.  

42. Припинення громадянства.  

43. Іноземці та іноземні громадяни. Види правового режиму іноземців.  

44. Правовий режим апатридів та біпатридів.  

45. Загальна декларація прав людини як джерело універсальних міжнародно-правових 

стандартів прав людини.  

46. Універсальні і регіональні механізми захисту прав людини.  

47. Міжнародно-правові стандарти прав людини. Роль Організації Об'єднаних Націй в їх 

формуванні.  

48. Європейська система захисту прав людини: загальна характеристика.  

49. Механізм захисту прав людини в рамках ООН та інших міжнародних організацій.  

50. Міжнародно-правові проблеми набуття, зміни та втрати громадянства.  

51. Міжнародно-правові проблеми безгромадянства та множинного громадянства.  

52. Міжнародно-правові проблеми статусу іноземців: особливість правового регулювання, 

види правового режиму, статус, зашита.  

53. Підстави, умови і порядок поводження та захисту прав людини в Європейському суді з 

прав людини.  

54. Інститут визнання в міжнародному праві: поняття, види і форми визнання.  

55. Правові наслідки і проблеми міжнародного визнання / невизнання в сучасному світі.  

56. Визнання в міжнародному праві.  

57. Види і форми визнання.  

58. Інститут правонаступництва в сучасному міжнародному праві: поняття, зміст і проблеми.  

59. Правонаступництво держав.  

60.Международно-правові норми, що регулюють правонаступництво. Види 

правонаступництва. 

61. Тенденції розвитку та особливості міжнародного приватного права. 

62. Зближення національного законодавства різних держав у відповідності з вимогами 

міжнародного приватного права. 

63. Місце колізійних норм у джерелах права. 

64. Правовий статус іноземців в Україні, їхні право- та дієздатність. 

65. Особистий статут і “національність” юридичної особи в міжнародному приватному праві. 

66. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. 

67. Держава у цивільних правовідносинах з “іноземним елементом”. 

68. Імунітет держави та його види. 

69. Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві. 

70. Право, що застосовується до зовнішньоекономічних контрактів в Україні. 

71. Інвестиційна діяльність в Україні. 

72. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. 

73. Праця громадян України за кордоном та ії правове регулювання. 

74. Регулювання деліктних зобов’язань в міжнародних договорах України. 

75. Захист суб’єктивних цивільних прав в міжнародному процесі. 

76. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах міжнародних об’єднань.  

 

 



Індивідуальне завдання 

 

Мета контрольної роботи є формування у студентів системи правових знань з дісципліни 

«Міжнародне публічне та приватне право», основою яких є набуття практичних навичок щодо 

використання нормативних документів у процесі здійснення практичної діяльності у відповідному 

фаховому напрямку.  

Робота виконується у формі підготовленої аналітичної доповіді і містить: 

1. Актуальність обраної тематики; 

2. Теоретичне підґрунтя теми; 

3. Порівняльну характеристику нормативно-правових актів щодо вибраної теми; 

4. Правовий висновок; 

5. Список використаних джерел. 

Кожен студент отримує індивідуальну тему контрольної роботи та захищає її протягом 

семестру згідно навчального плану. 

Теми контрольних робіт: 

1. Міжнародне право як регулятор міжнародних відносин, його співвідношення з іншими 

міжнародними нормами.  

2. Міжнародне право як особлива система права, його відмінність від внутрішньодержавних 

правових систем.  

3. Сучасне міжнародне право. Глобалізація і міжнародне право.  

4. Основні принципи міжнародного права: нормативне закріплення і зміст, роль в 

забезпеченні міжнародного правопорядку.  

5. Територія держави: поняття, склад, територіальне верховенство, правові підстави та 

способи її зміни.  

6. Державні кордони: поняття, порядок та способи встановлення, правовий режим 

7. Оптація, трансферт і реінтеграція, як способи набуття громадянства.  

8. Правовий режим апатридів та біпатридів.  

9. Державний суверенітет і міжнародна правосуб'єктність держав.  

10. Зміст правосуб'єктності міжнародних організацій.  
11. Правові наслідки і проблеми міжнародного визнання / невизнання в сучасному світі.  
12. Види і форми визнання.  
13. Юридична природа міжнародного договору. 

14. Європейське приватне право в системі МПрП. 

15. Обхід закону у міжнародному приватному праві.  
16. Взаємність і правові режими.  
17. Колізійні питання громадянства.  
18. Визначення національності іноземних юридичних осіб згідно з українським внутрішнім 

законодавством і міжнародними договорами України.  

19. Особливості правового регулювання відносин за участі транснаціональних компаній.  
20. Роль та функції українських консулів у сфері захисту власності за кордоном.  
21. Міжнародне процесуальне право: поняття та основні джерела.  

22. Міжнародна підсудність: поняття, види та джерела регулювання.  

23. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу.  
 

Загальний обсяг роботи: 15-25 сторінок. 

Текст контрольної роботи набирається на комютері через 1,5 інтервал на стандартних 

аркушах А4. Поля з лівого боку – 25 мм, з правого – 15 мм, зверху – 15 мм, знизу – 15 мм. 

Абзацний відступ повинен бути скрізь однаковий – 1,0 см. Сторінки роботи повинні бути 

пронумеровані, нумерація наскрізна.  

 

 



4. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт):  

 

Факультет міжнародних економічних відносин  

Спеціальність: 056: «Міжнародні економічні відносини» 

Семестр: 5 

Форма навчання: очна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

Навчальна дисципліна:  Міжнародне публічне і приватне право 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
 

 

1. Поняття та роль міжнародного публічного права у системі права. 

2. Правове положення власності українських фізичних та юридичних осіб за кордоном. 
3. Тестові завдання 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин 

протокол №1 від  “28” серпня 2018р. 

 

Завідувач кафедри                         ____________________                         Казакова Н.А. 
                                  підпис 

 

Екзаменатор                                  _____________________                         Дмітрієв В.М. 

                                 підпис 
 

 


