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дисципліни  
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«Правознавство»  

Опис  

 

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. 

 
Заплановані результати навчання 

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. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Тема 1.1. Поняття міжнародного права і його джерела.  

Тема 1.2. Суб’єкти міжнародного публічного права і їхній 

правовий статус.  

Тема 1.3. Територія в міжнародному публічному праві.  

Тема 1.4. Міжнародно-правовий статус населення. 

Тема 1.5. Правонаступництво в міжнародному  

публічному праві.  

Тема 1.6. Відповідальність і санкції в міжнародному 

публічному праве.  

Тема 1.7. Право міжнародних договорів.  

Тема 1.8. Право зовнішніх зносин.   

 

Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Тема 2.1.Поняття, предмет і джерела міжнародного 

приватного права.  

Тема 2.2.Методи правового регулювання міжнародних 

цивільних правовідносин. 

Тема 2.3.Правове становище фізичних та юридичних осіб 

у міжнародних правовідносинах.  

Тема 2.4.Право власності у міжнародному приватному 

праві. 

Тема 2.5. Зовнішньоекономічні угоди.  

Тема 2.6.Інтелектуальна власність в міжнародному 

приватному праві.  

Тема 2.7. Відповідальність за шкоду у міжнародному 

приватному праві.  

Тема 2.8. Міжнародний цивільний процес.  

 

Методи контролю результатів навчання 
контрольна робота, екзамен 

Мова викладання.  

Українська  

 


