




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне публічне і приватне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція» для підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1.  Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формування у здобувачів 

базових знань з основ міжнародного публічного і приватного права, а також практичних умінь 

та навичок правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно- правових актів 

та чинного законодавства, судової та арбітражної практики, необхідних для їх майбутньої 

трудової діяльності як фахівців у сфері міжнародної електронної комерції. 

. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, 

уміння управляти часом.  

ЗК5. Здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та іноземними 

мовами. 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 

оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 

формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, 

забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, 

адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які справляють 

позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших бізнес-культур та 

професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах 

цінування різноманітності та мультикультурності та поваги до них.  

ЗК10. Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в 

умовах обмеженості часу. 

 ЗК11. Здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК12. Вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на 

практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК9. Знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними,  природничими 

науками. 

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 

ФК11. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з 

використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів. 

ФК12. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу безпекової 

компонтенти міжнародних  економічних відносин. 

ФК13. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології,  включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 

мовами. 
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ФК15. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

 1.3. Кількість кредитів – 5 

1.4. Загальна кількість годин –150 

 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й -й 
Семестр 

5-й -й 
Лекції 

32 год. - год. 
Практичні заняття 

32 год. - год. 
Лабораторні заняття 

- год. - год. 
Самостійна робота 

86 год. (в тому числі контр. робота) - год. 
Індивідуальні завдання  

15 год. 
 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця відповідності освітнього 

компонента ОП 9. «Міжнародне публічне і приватне право», методів навчання та форм 

оцінювання, які використовуються, програмним результатам навчання, визначеними освітньо-

професійної програми «Міжнародна електронна комерція». 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН1. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та 

постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, у тому числі в сфері 

міжнародної електронної комерції, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних 

змін. 

Пояснювально-

ілюстративний, 

пояснювально-

рецептивний, 

репродуктивний, 

проблемний виклад, 

евристичний, 

проблемно-пошуковий, 

дослідницький, метод 

оволодіння новими 

знаннями, методи 

стимулювання інтересу 

до навчання, методи 

контролю та корекції за 

ефективністю 

навчально-пізнавальної 

діяльності, . а також 

методи дистанційного 

навчання та оцінювання 

на платформах Moodle, 

Zoom або GoogleMeet. 

Підготовка відповідей 

за навчальними 

питаннями теми, усне 

опитування та 

навчальна дискусія; 

виконання тестових 

завдань; підготовка та 

захист доповідей, 

презентацій доповідей 

(в тому числі за 

результатами групової 

роботи), підготовка та 

захист есе, виконання, 

презентацій та 

обговорення 

ситуаційних завдань, 

аналіз та обговорення 

кейсів, екзаменаційна 

робота. 
 

 

ПРН2. Мислити креативно та критично, мати 

навички таймменеджменту, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей. 

-/- -/- 
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ПРН3. Демонструвати навички письмової та 

усної комунікації державною та іноземними 

мовами, фахово використовувати економічну 

термінологію. 

-/- -/- 

ПРН5. Демонструвати абстрактне мислення, 

застосовувати методології дослідження; 

виявляти, окреслювати та формалізувати 

проблеми; систематизувати й 

упорядковувати отриману інформацію; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і 

екзогенних факторів на процеси та явища у 

світовому господарстві (у тому числі 

міжнародної електронної комерції); 

формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової 

ситуації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища 

-/- -/- 

ПРН7. Володіти навичками самоаналізу 

(самоконтролю), бути критичним і 

самокритичним, розуміти детермінанти 

впливу на спілкування з представниками 

інших бізнескультур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності та 

поваги до них. 

-/- -/- 

ПРН8. Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, 

здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу.  

 

-/- -/- 

ПРН9. Розробляти та реалізовувати 

міжнародні проекти, у тому числі в сфері 

міжнародної електронної комерції, 

працювати в проектних групах, мотивувати 

людей і рухатися до спільної мети, діяти 

соціально-відповідально та свідомо 

-/- -/- 

. ПРН10. Застосовувати набуті знання, 

розуміти предметну область та професію на 

практиці, бути відкритим до 9 застосування 

знань з урахуванням конкретних ситуацій.  

 

-/- -/- 
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ПРН11. Демонструвати знання та навички з 

ведення ділового протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних економічних 

відносин, у тому числі, міжнародної 

електронної комерції, враховуючи 

особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, 

включаючи усну та письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

-/- -/- 

ПРН13. Визначати причини, типи та характер 

міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні інтереси України. 

-/- -/- 

ПРН15. Обґрунтовувати власну думку щодо 

конкретних умов реалізації форм МЕВ на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

 

-/- -/- 

ПРН16. Розуміти та застосовувати базові 

знання основних нормативно-правових актів 

і довідкових матеріалів, чинних стандартів і 

технічних умов, інструкцій та інших 

нормативнорозпорядчих документів у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

-/- -/- 

ПРН19. Розуміти, виділяти й описувати нові 

явища, процеси й тенденції глобального 

розвитку; визначати механізми й інструменти 

реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних / дезінтеграційних процесів. 

  

ПРН25. Усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж життя для здобування 

знань, з метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні. 

-/- -/- 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Міжнародне публічне право 

Тема 1. Поняття та особливості міжнародного публічного права 

Поняття, ознаки та функції міжнародного публічного права. Предмет міжнародного 

публічного права. Міжнародне публічне право як особлива система права. Норма, інститут, галузь 

міжнародного публічного права. Походження та розвиток міжнародного права. Теорії виникнення 

міжнародного публічного права (до державницька, державницька, постдержавницька). Основні 

періодизації міжнародного публічного права (формаційний підхід, цивілізаційний підхід, 

періодизація конгресів, періодизація за міжнародними організаціями, періодизація за світовими 

війнами). Сучасний стан міжнародного публічного права. Співвідношення міжнародного та 

національного права. Концепції взаємодії міжнародного та національного права. Взаємовплив 

міжнародного та внутрішньодержавного права. Державні інтереси, політика і міжнародне право. 

Тема 2. Норми, принципи та джерела міжнародного публічного права 

Поняття, особливості та класифікація міжнародно-правових норм. Імперативні (jus cogens), 

диспозитивні та рекомендаційні норми. Поняття та особливості основних принципів міжнародного 
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публічного права. Принцип утримання від загрози силою або її застосування в міжнародних 

відносинах. Принцип суверенної рівності держав. Принцип вирішення міжнародних спорів 

мирними засобами. Принцип невтручання в справи, що входять у внутрішню компетенцію держав. 

Принцип міжнародного співробітництва. Принцип рівноправності і самовизначення народів. 

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Принцип територіальної цілісності 

держав. Принцип поваги прав людини і основних свобод. Принцип непорушності 

(недоторканності) державних кордонів. Поняття та вили джерел міжнародного публічного права. 

Міжнародний договір як основне джерело сучасного міжнародного публічного права. 

Міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної в якості правової норми. Загальні 

принципи права, визнані цивілізованими націями, як джерело міжнародного публічного права. 

Судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з міжнародного публічного права 

різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм. Акти «м’якого права». Роль 

рішень міжнародних організацій та односторонніх актів держав в системі джерел міжнародного 

публічного права. 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного публічного права. Міжнародно-правове визнання і 

правонаступництво 

Поняття і види суб'єктів міжнародного публічного права. Концепції суб'єктів 

міжнародного публічного права. Первинні та вторинні суб’єкти міжнародного публічного права. 

Міжнародна правосуб’єктність. Держава як основний суб'єкт міжнародного публічного права. 

Суверенітет держави. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй, що борються за незалежність. 

Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Міжнародна 

правосуб’єктність державоподібних утворень. Проблеми визнання міжнародної правосуб'єктності 

за фізичними та юридичними особами. Поняття визнання у міжнародному публічному праві. 

Конститутивна та декларативна теорії визнання. Форми визнання «de-jure» і «de-facto». Види 

визнання у міжнародному публічному праві. Визнання держав, урядів, урядів у вигнанні, націй, 

державоподібних утворень, воюючих та повсталих сторін. Поняття правонаступництва у 

міжнародному публічному праві. Концепції правонаступництва (універсального (повного) 

правонаступництва, часткового правонаступництва, «tabula rasa», «континуїтету»), 

Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, державної власності та державних 

архівів. 

Тема 4. Відповідальність у міжнародному публічному праві 

Поняття, цілі та підстави міжнародно-правової відповідальності. Міжнародне протиправне 

діяння як фактична підстава міжнародно-правової відповідальності. Класифікація міжнародних 

правопорушень. Одноактні та триваючі міжнародно- протиправні діяння. Складні 

правопорушення. Серйозні порушення міжнародно-правових зобов’язань, що випливають з 

імперативних норм загального права. Відмежування міжнародних правопорушень від схожих 

(суміжних) діянь. Обставини, що виключають міжнародну протиправність. Види і форми 

міжнародної відповідальності. Політична та матеріальна міжнародно-правова відповідальність. 

Особливості відповідальності міжнародних організацій. Відповідальність суб’єктів міжнародного 

права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом. Санкції та контрзаходи. 

Тема 5. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 

Історія становлення та зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття та 

види міжнародних спорів. Міжнародний спір та ситуація. Дипломатичні засоби вирішення 

міжнародних спорів (переговори, добрі послуги та посередництво, обслідування та примирення). 

Правові засоби мирного вирішення міжнародних спорів (міжнародний арбітраж та міжнародні 

суди). Вирішення міжнародних спорів Міжнародним судом ООН. Вирішення міжнародних спорів 

у межах міжнародних організацій. 

Тема 6. Територія в міжнародному публічному праві 

Поняття та вили територій в міжнародному праві. Правовий статус та правовий режим 

території в міжнародному публічному праві. Державна територія та її складові частини. 

Територіальний суверенітет держави. Сухопутна, водна, повітряна територія держави, її надра. 

Умовна (квазі-) територія держави. Способи зміни державної території. Оренда державної 

території. Поняття державних кордонів, їх види та способи встановлення. Міжнародна територія. 

Міжнародно-правовий режим Антарктики та Арктики. Території зі мішаним режимом. 

Міжнародно-правовий режим міжнародних рік. проток та каналів. Території з особливим 

міжнародним режимом (демілітаризовані, нейтралізовані зони, зони миру). 
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Тема 7. Право міжнародних договорів 

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 року. Віденська конвенція про право договорів між державами та 

міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 року. Віденська 

конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 року. Законодавство України про 

міжнародні договори та їх дію на території України. Поняття, форма, найменування та структура 

міжнародних договорів. Класифікація міжнародних договорів. Сторони в міжнародних договорах. 

Право на участь у міжнародних договорах. Органи держави, які уповноважені на укладення 

міжнародних договорів. Порядок і стадії укладення міжнародних договорів. Договірна ініціатива. 

З’ясування повноважень. Прийняття та встановлення автентичності тексту міжнародного 

договору. Застереження до міжнародного договору. Вираження згоди на обов’язковість договору. 

Реєстрація та опублікування договорів. Тлумачення міжнародних договорів. Набуття чинності та 

дія міжнародного договору. Принцип «pacta sunt servanda». Умови дійсності та недійсності 

міжнародного договору. Внесення змін до міжнародних договорів. Припинення договорів та 

призупинення їх дії. 

Тема 8. Право зовнішніх зносин 

Поняття та джерела права зовнішніх зносин. Система органів зовнішніх зносин. Загальні 

положення дипломатичного права. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року. 

Дипломатичні представництва: поняття, види, функції. Голова та 

персонал дипломатичного представництва. Порядок призначення глави дипломатичного 

представництва. Агреман, вірчі та відзивні грамоти. Дипломатичний корпус. Дипломатичні ранги і 

класи. Оголошення персоною non grata. Дипломатичні привілеї та імунітети. Загальні положення 

консульського права. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року. Консульські 

установи: поняття, види. Головата персонал консульської установи. Штатні та позаштатні 

(почесні) консули. Порядок призначення голови консульської установи. Консульський патент та 

екзекватура. Консульський корпус. Консульський округ. Функції консульської установи. 

Консульські привілеї та імунітети. Право спеціальних місій. Конвенція про спеціальні місії 1969 

року. Поняття та склад спеціальної місії. Функції спеціальних місій. Початок та закінчення 

функцій спеціальної місії. Привілеї та імунітети спеціальних місій. Загальні положення 

дипломатичного права міжнародних організацій. Віденська конвенція про представництво держав 

у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. Поняття, склад та 

функції представництв держав при міжнародних організаціях. Делегації держав та спостерігачів в 

органах організації та на конференціях. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх 

посадових осіб. Привілеї та імунітети представників держав при міжнародних організаціях, 

делегатів та спостерігачів в органах організації та на конференціях. 

Розділ 2. Міжнародне приватне право 

Тема 9. Поняття, основні категорії та джерела міжнародного приватного 

права 

Поняття та предмет міжнародного приватного права. Поняття приватноправових відносин 

міжнародного характеру. Види іноземного елементу в приватноправових відносинах. Методи 

правового регулювання у міжнародному приватному праві (колізійно- правовий та матеріально-

правовий метод регулювання). Система міжнародного приватного права, його основні інститути 

та категорії. Співвідношення міжнародного приватного права з іншими галузями національного 

права та міжнародним публічним правом. Поняття та види джерел міжнародного приватного 

права. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Види міжнародних 

договорів. Міжнародні договори про надання правової допомоги як джерела міжнародного права. 

Звичай як джерело міжнародного приватного права. Значення звичаїв у регулюванні відносин 

міжнародної торгівлі, мореплавства та міжнародних розрахунків. Внутрішнє (національне) 

законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство України, яке містить 

норми міжнародного приватного права. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 

року. Судова та арбітражна практика окремих країн як джерело міжнародного приватного права. 

Значення доктрини у регулюванні відносин міжнародного приватного права. Концепція lex 

mercatoria. 

Тема 10. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. Поняття та колізійні питання 

громадянства у міжнародному приватному праві. Поняття «особистий закон фізичної особи», 
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критерії його визначення. Правові режимі, що надаються іноземцям для реалізації їх прав та 

обов’язків (національний, режим найбільшого сприяння, спеціальний, недискримінаційний, 

привілейований). Особливості правового статусу іммігрантів, іноземців, які тимчасово 

перебувають на території України, біженців та осіб, яким надано політичний притулок, в 

міжнародному приватному праві. Юридична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

Поняття та ознаки юридичної особи. Поняття особистого закону («національності») юридичної 

особи та критерії його визначення (принцип інкорпорації, принцип осілості, принцип центра 

експлуатації, теорія контролю). Правовий статус іноземних юридичних осіб в Україні. 

Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. 

Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. Поняття імунітету держави в міжнародному 

приватному праві. Теорії абсолютного та обмеженого (функціонального) імунітету. Види 

імунітету держави (імунітет від дії законодавства іноземної держави, судовий імунітет, імунітет 

від попередніх дій (від попереднього забезпечення позову), імунітет від примусового виконання 

рішень іноземного суду, імунітет власності держави). Відмова від імунітету. Міжнародні конвенції 

та законодавство України з питань державного імунітету. 

Тема 11. Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному праві 

Поняття та види колізій у міжнародному приватному праві. Поняття та структура 

колізійних норм. Загальна класифікація колізійних норм. Основні формули прикріплення 

(особистий закон фізичної особи; закон «національності» юридичної особи; закон 

місцезнаходження речі; закон місця здійснення акту; закон місця укладення договору; закон 

країни-продавця; закон місця виконання договору; автономія волі сторін; закон місця укладення 

шлюбу; закон місця заподіяння шкоди; закон прапору; закон місця роботи; закон суду, який 

вирішує спір; закон найбільш тісного зв’язку тощо). Кваліфікація колізійної норми в 

міжнародному приватному праві. Конфлікт кваліфікацій. Поняття зворотного відсилання та 

відсилання до права третьої країни в міжнародному приватному праві. Обхід закону в 

міжнародному приватному праві. Встановлення змісту і застосування іноземного права. 

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 року. Застереження 

про публічний порядок та імперативні норми в міжнародному приватному праві. Позитивне та 

негативне застереження про публічний порядок. 

Тема 12. Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві 

Загальна характеристика права інтелектуальної власності у міжнародному приватному 

праві. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 року. 

Міжнародна охорона авторських прав. Основні міжнародні угоди щодо охорони авторських прав. 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року. Всесвітня конвенція 

про авторське право від 1952 року (Женевська конвенція). Міжнародна охорона суміжних прав. 

Основні міжнародні угоди щодо охорони суміжних прав. Міжнародна конвенція про охорону 

інтересів виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення 1961 року (Римська конвенція). 

Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх 

фонограм 197 і року. Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенція про 

охорону промислової власності 1883 року. Міжнародна охорона прав на способи індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію 

знаків 1891 року. Женевський договір про закони щодо товарних знаків 1994 року. Захист прав 

інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. Угода СОТ про торговельні аспекти 

прав інтелектуальної власності 1994 року (ТРІПС). 

Тема 13. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві 

Особливості правового регулювання сімейних відносин у праві різних держав. Матеріальні 

та формальні умови укладання шлюбу та підстави розірвання шлюбу в різних країнах. Колізійне 

регулювання укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві. Укладання 

шлюбу громадянами України з іноземцями як на території України, так і за її межами. Укладання 

шлюбу в консульській установі або дипломатичному представництві. Визнання шлюбу, 

укладеного за кордоном, та визнання розірвання шлюбу, що мало місце за кордоном. Спільний 

особистий закон подружжя. Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві. 

Види правових режимів майна подружжя (режим роздільності майна, режим спільності майна, 

режим відкладеної спільності). Особливості колізійного регулювання усиновлення в 

міжнародному приватному праві. Особливості колізійного регулювання аліментних зобов’язань в 
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міжнародному приватному праві. Конвенція про право, що застосовується до аліментних 

зобов’язань 1973 року. 

Тема 14. Трудові відносини в міжнародному приватному праві 

Загальна характеристика трудових відносин в міжнародному приватному праві. Поняття та 

види міжнародної трудової міграції. Міжнародно-правове регулювання праці. Конвенція про 

захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 року. Роль Міжнародної організації 

праці у регулюванні трудових відносин у міжнародному приватному праві. Колізійне регулювання 

міжнародних трудових відносин. Основні типи колізійних прив'язок у сфері трудових відносин: 

закон країни праці, закон місця укладення трудового договору; закон місця роботи; закон країни 

праці; вільний вибір права (автономія волі); закон місцезнаходження роботодавця; закон прапора 

судна: особистий закон роботодавця. Особливості застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. Трудові права громадян України за кордоном. Закон України «Про 

зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року. 

Тема 15. Спадкові відносини в міжнародному публічному праві 

Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин. Конвенція відносно міжнародного 

управління майном осіб, які померли 1973 року. Конвенція про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року. Кодекс міжнародного 

приватного права (Кодекс Бустаманте) 1928 року. Конвенція, що передбачає єдиний закон про 

форму міжнародного заповіту 1973 року. Конвенція про колізії законів, які стосуються форми 

заповітів 1961 року. Основні колізії у спадкуванні за міжнародним приватним правом. 

Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Спадкові права іноземців в Україні. Принцип 

національного режиму. Особливості спадкування рухомого та нерухомого майна. Спадкові права 

громадян У країни за кордоном. Принцип взаємності. Роль і значення договорів про правову 

допомогу в справах щодо спадкування за кордоном. Роль дипломатичних представництв і 

консульських установ України за кордоном у сфері захисту спадкових прав громадян України. 

Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному праві. 

Тема 16. Міжнародний цивільний процес 

Поняття та особливості міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного 

цивільного процесу (багатосторонні і двосторонні міжнародні договори та національне 

законодавство України). Зміст правила «закону суду» (lex tori) у міжнародному цивільному 

процесі. Особливості цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності іноземців в Україні. 

Міжнародна підсудність (юрисдикція) цивільних справ з іноземним елементом: поняття, види та 

способи визначення. Іноземні судові доручення. Правове регулювання надіслання та виконання 

іноземних судових доручень в Україні. Конвенція про вручення за кордоном судових та 

позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року. Конвенція про 

отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року. Визнання та 

виконання іноземних судових рішень в Україні. Здійснення нотаріальних дій у справах з 

іноземним елементом. Особливості оформлення нотаріальних актів, призначених для дії за 

кордоном, та прийняття нотаріусами документів, які складено за кордоном. Легалізація. Апостиль. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Міжнародне публічне право 

Тема 1. Поняття та 

особливості 

міжнародного 

публічного права 

8 2 2   4       

Тема 2.  Норми, 9 2 2   5       
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принципи та 

джерела 

міжнародного 

публічного права 

Тема 3. Суб’єкти 

міжнародного 

публічного права. 

Міжнародно-

правове визнання і 

правонаступництво 

8 2 2   4       

Тема 4. 

Відповідальність у 

міжнародному 

публічному праві 

8 2 2   4       

Тема 5. Мирні 

засоби вирішення 

міжнародних спорів 

8 2 2   4       

Тема 6. Територія в 

міжнародному 

публічному праві 

9 2 2   5       

Тема 7. Право 

міжнародних 

договорів 

9 2 2   5       

Тема 8. Право 

зовнішніх зносин 

9 2 2   5       

Разом за розділом 1 68 16 16   36       

Розділ 2. Міжнародне приватне право 

Тема 9. Поняття, 

основні категорії та 

джерела 

міжнародного 

приватного права 

8 2 2   4       

Тема 10.  Суб’єкти 

міжнародного 

приватного права 

8 2 2   4       

Тема 11. Загальні 

засади 

правозастосування 

в міжнародному 

приватному праві 

9 2 2   5       

Тема 12. Право 

інтелектуальної 

власності в 

міжнародному 

приватному праві  

9 2 2   5       

Тема 13. Сімейні 

відносини в 

міжнародному 

приватному праві  

9 2 2   5       

Тема 14. Трудові 

відносини у 

8 2 2   4       
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міжнародному 

приватному праві  

Тема 15. Спадкові 

відносини у 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2   4       

Тема 16. 

Міжнародний 

цивільний процес 

8 2 2   4       

Разом за розділом 2 67 16 16   35       

Письмова 

контрольна робота 

15    15        

 Усього 

годин  

150 32 32  15 71       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття та особливості міжнародного публічного права 2 

2 Норми, принципи та джерела міжнародного публічного права 2 

3 Суб’єкти міжнародного публічного права. Міжнародно-правове 

визнання і правонаступництво 

2 

4 Відповідальність у міжнародному публічному праві 2 

5 Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 2 

6 Територія в міжнародному публічному праві 2 

7 Право міжнародних договорів 2 

8 Право зовнішніх зносин 2 

9 Поняття, основні категорії та джерела міжнародного приватного 

права 

2 

10 Суб’єкти міжнародного приватного права 2 

11 Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному 

праві 

2 

12 Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному 

праві  

2 

13 Сімейні відносини в міжнародному приватному праві  2 

14 Трудові відносини у міжнародному приватному праві  2 

15 Спадкові відносини у міжнародному приватному праві 2 

16 Міжнародний цивільний процес 2 

Разом  32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Поняття та особливості міжнародного публічного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

4 
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завдання за темою. 

2 Норми, принципи та джерела міжнародного публічного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

5 

3 Суб’єкти міжнародного публічного права. Міжнародно-

правове визнання і правонаступництво. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

4 

4 Відповідальність у міжнародному публічному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

4 

5 Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

4 

6 Територія в міжнародному публічному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

5 

7 Право міжнародних договорів. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати 

завдання за темою. 

5 

8 Право зовнішніх зносин. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

5 

9 Поняття, основні категорії та джерела міжнародного 

приватного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

4 
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10 Суб’єкти міжнародного приватного права. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

4 

11 Загальні засади правозастосування в міжнародному 

приватному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

5 

12 Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному 

праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

5 

13 Сімейні відносини в міжнародному приватному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготуватися до ділової 

гри. 

5 

14 Трудові відносини у міжнародному приватному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

4 

15 Спадкові відносини у міжнародному приватному праві. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

4 

16 Міжнародний цивільний процес. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми  семінарського 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, виконати  

завдання за темою. 

4 

17 Контрольна робота 15 

Разом 86 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Передбачено  проведення  письмової  контрольної  роботи з метою перевірки та 

оцінювання  набутих здобувачами знань, умінь та навичок,  набутих  під  час  вивчення  

дисципліни.  Контрольна робота складається з двох частин: 1) розв’язання ситуативного 

завдання (передбачено 10 варіантів); 2) розгорнутої відповіді на теоретичне питання. 
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Якщо письмова контрольна робота виконана у повному обсязі, то вона може бути 

оцінена до 12 балів (до 6 балів за кожну частину контрольної роботи).  

 Письмовий варіант вирішення ситуативного завдання повинен відповідати вимогам 

зрозумілості, повноти, ясності, чіткості, та процесуальної формалізації. Рішення має 

складатися з наступних частин:  

- описова частина, в якій зазначається зміст і підстави ситуації чи спору, його 

предмет, підстави виникнення та механізм розвитку, можливі заперечення;  

 - мотивувальна частина, в якій проводиться аналіз обставин, які мають значення 

для справи, надається їх юридична оцінка, позиції здобувача в оцінці наведеного, 

наводяться посилання на міжнародні та інші нормативні акти матеріального та 

процесуального права, на підставі яких визначено права і обов'язки сторін у спірних 

правовідносинах та інші обставини, що мають значення для вирішення ситуативного 

завдання; 

- резолютивна частина, яка повинна містити вичерпні, чіткі, безспірні, логічно 

узгоджені висновки, які випливають зі встановлених фактичних обставин по суті 

розглянутого завдання.  

Слід також звернути увагу на те, що здобувачі вправі за своєю ініціативою з метою 

більш повного аналізу умов завдання та для захисту прав і охоронюваних законом 

інтересів фізичних і юридичних осіб, про яких йдеться в фабулі завдання, вийти за межі 

умов завдання та поставлених до завдання запитань. 

Не зараховуються як виконані варіанти вирішення завдань у разі наявності лише 

перерахування статей нормативно-правових актів у рішенні, без вихідних даних завдання 

та логічних висновків за результатами аналізу ситуації, а також у разі текстуального 

співпадіння рішення у двох та більше здобувачів, тобто списування, причому в 

останньому випадку відповідний бал не зараховується як тому хто списав, так і тому у 

кого списано. 

Обсяг відповіді на першу частину контрольної роботи – розв’язання ситуативного 

завдання – обмежений лише вимогою повноти та обґрунтованості. 

Ситуативні завдання: 

1 варіант.  

Відповідно до статей 10, 11, 13 Статуту ООН Генеральна Асамблея уповноважена 

«створювати рекомендації». У свою чергу, третя Конференція ООН з Морського права 

(1973 – 1982 р.) завершилася 10 грудня 1982 р. прийняттям Заключного акту Конференції і 

підписанням Конвенції з морського права. 

Питання: 1. Чи можуть акти міжнародних організацій мати обов’язковий характер і 

бути джерелами міжнародного права? Наведіть приклади. 2. Визначте юридичну чинність 

підсумкового документа Конференції ООН з морського права. 3. Надайте оцінку актам 

міжнародних конференцій як джерелам міжнародного права. 
2 варіант. 

У 1983 р. лідерами турецької громади Кіпру була проголошена Турецька 

Республіка Північного Кіпру. Лише Туреччина визнала знов створену державу. Рада 

Безпеки ООН у своїй резолюції заявила, що рішення про створення кіпрської турецької 

держави неправомірне, і закликала її не визнавати. 

Питання: 1. Обґрунтуйте рішення Ради Безпеки ООН. 2. Як узгоджуються подібні 

дії з принципом самовизначення народів? 3. Розкрийте особливості міжнародно-правового 

визнання.  

3 варіант. 

Британська компанія «Шелл» відмовилась від планів захоронення у водах 

Атлантики гігантської нафтової платформи, яка відпрацювала свій строк. У поширеній 

заяві компанії зазначається, що вона домагатиметься дозволу органів влади на демонтаж 

платформи на березі. Це рішення прийнято у зв’язку з протестами проти морського 
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захоронення з боку ряду західноєвропейських країн. Активні дії проти затоплення 

платформи вчиняли також члени міжнародної екологічної організації «Грінпіс». За її 

даними, у танках платформи знаходяться ще тисячі тон нафти, що може завдати 

серйозних збитків навколишньому середовищу. 

Питання: 1. Який правовий режим використання штучних островів, установок і 

споруд закріплений відповідними нормативними актами? 2. Чи співпадає юридичний 

статус морських штучних островів, установок і споруд зі статусом островів природного 

походження? 3. Які вимоги передбачені нормативними актами для власників штучних 

островів, установок і споруд після завершення їх використання щодо забезпечення 

безпеки мореплавства й екологічної безпеки? 

 

4 варіант. 

У 1978 р. в Ірані був повалений шахський режим. 13 лютого 1979 р. Новий уряд 

Ірану заявив, що перегляне всі міжнародні договори кабального, нерівноправного 

характеру, укладені монархічним режимом зі США та іншими західними країнами. 

Незабаром було оголошено про вихід Ірану з воєнного блоку СЕНТО і ліквідацію в Ірані 

всіх його військових органів, а також анульовано ірано-американський договір 1955 р., за 

яким США надавались широкі можливості для експлуатації природних ресурсів Ірану. 

Разом з тим уряд Ірану підтвердив свою участь в усіх інших міжнародних організаціях, в 

усіх універсальних міжнародних договорах. 

Питання: 1. На чому базується право нового уряду Ірану переглядати міжнародні 

договори свого попередника? 2. Як співвідноситься інститут припинення дії міжнародних 

договорів і договірних зобов’язань з інститутом визнання міжнародного договору 

недійсним? 3. Які конкретні підстави визнання міжнародного договору недійсним і які 

правові наслідки можуть мати місце у випадку настання таких обставин? 

5 варіант. 

Делегація Куби прибула в аеропорт Нассау (Багамські острови). Митні органи 

США в Нассау відмовилися визнати законність дипломатичних паспортів, виданих 

урядом Куби, посилаючись на відсутність дипломатичних відносин між США і Кубою. 

Кубинська делегація прямувала до США в штаб-квартиру ООН, членом якої є Куба, і 

паспорти кубинців мали в’їзну візу, видану консульством США в Нассау. 

Питання: 1. Чи правомірні дії митних органів США? 2. Якими імунітетами і 

привілеями наділені представники держав-членів ООН? 3. Підготуйте порівняльну 

таблицю привілеїв та імунітетів спеціальних місій і делегацій на міжнародних 

конференціях. 

6 варіант. 

Під час перебування у довготривалому відрядженні в Польщі у громадянка України 

К., що страждала на  нервовопсихічне захворювання та перебувала на диспансерному 

обліку, значно погіршився стан здоров’я, в результаті чого її госпіталізували. Польський 

суд ужив заходів із забезпечення збереження майна К. Крім того, до суду надійшло 

клопотання про обмеження дієздатності громадянки К.  

Питання: 1. Чи підсудна така справа польському суду? 2. Чи можливе обмеження 

права щодо розпорядження майном за рішенням іноземного суду? 

7 варіант. 

У 2007 р. громадянин України Б. опублікував в Україні свій роман, який мав 

великий успіх. Інший громадянин України – Д. переклав роман громадянина Б. на ряд 

іноземних мов і опублікував його в ряді зарубіжних країн (Німеччина, Великобританія, 

США) без згоди Б. та без виплати винагороди. Дізнавшись про закордонні публікації, Б, 

звернувся до відповідних закордонних видавництв з вимогою припинення 

несанкціонованого випуску його роману. У своїх відповідях зарубіжні видавництва 

відзначили, що, навіть якщо громадянин Б. дійсно є автором твору, його авторське право 
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не діє за кордоном, оскільки саме громадянин Д. є власником авторських прав на роман на 

території відповідних країн як особа, що вперше випустила його у світ на іноземній 

території. 

Питання: 1. Як Б. може захистити свої порушені авторські права? 2. Де та за яких 

умов будуть розглянуті його позовні вимоги? 3. Які міжнародні угоди укладені між 

Україною і зазначеними державами з питань захисту авторських прав і чи поширюються 

вони на дану ситуацію? 
8 варіант. 

Громадяни України В. та Ф. одружилися на о. Кіпр у місцевому православному 

храмі за церковним обрядом вінчання. За два роки В. та Ф. припинили сумісне 

проживання. Розглядаючи відносини з О. та вінчання на о. Кіпр лише як романтичну 

пригоду, Ф. одружився з П. Шлюб було зареєстровано органами РАГС в Україні у 

встановленому порядку. Через півроку після одруження Ф. загинув у ДТП, у зв’язку з чим 

було відкрито спадщину. В. звернулася до нотаріальної контори за місцем відкриття 

спадщини із заявою про свої права на майно, придбане у період її сумісного проживання із 

Ф. – побутову техніку та легковий автомобіль.  

Питання: 1. Який з двох шлюбів мав юридичну силу? 2. Чи обґрунтовані вимоги 

заявниці?3. Яке рішення має прийняти нотаріус? 

9 варіант. 

Громадянин України Р., який постійно проживав в м. Хмельницький, працював 

водієм на підприємстві в м. Юрмала (Латвія). Його дружина, громадянка Латвії, 

проживала разом з ним. Р. загинув у аварії у  2015 р., після його смерті залишились син 

(проживає в м. Юрмала), дочка (проживає в м. Хмельницький) і сестра (проживає  в м. 

Ригп). Заповіту складено не було. Після смерті Р. виникли суперечки з приводу майна 

померлого. У Хмельницькому він мав власну трикімнатну квартиру та автомобіль, в 

Юрмалі – літній будинок та цегляний гараж, а також внесок у латвійському банку (в м. 

Юрмала).                        

Питання: 1. Як має бути вирішена ситуація?  

10 варіант.  

Згідно з наказом директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вежа» на 

роботу до товариства було прийнято громадянина Індії П. Під час проведення перевірки 

прокуратурою району було встановлено, що П. було прийнято на роботу без отримання 

дозволу на його працевлаштування та він має туристичну візу на в’їзд в Україну, що була 

видана посольством України в Індії. 

Питання: 1. Чи були допущені порушення законодавства України у даному випадку? 

2. Який порядок працевлаштування іноземних громадян на території України? 

При розкритті теоретичного питання важливо необхідно повно, глибоко і чітко 

висвітлити зміст обраного питання, ґрунтуючись на відповідних доктринальних джерелах 

та міжнародно-правових актах. Здобувач має показати вміння використовувати і критично 

оцінювати теоретичні положення, що містяться у досліджуваній літературі, аналізувати та 

узагальнювати матеріали, робити відповідні аргументовані висновки. Відповідь може 

включати схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст питання. 

Обсяг відповіді на теоретичне питання – 10–15 аркушів друкованого тексту формату А4 

(210х297 мм) з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 рt; 1,5 міжрядковий інтервал; абзацний відступ – 1,25; поля: ліве – 25 

мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.  

 

Теоретичні питання контрольної роботи: 

1. Судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців із міжнародного 

публічного права різних націй як джерела міжнародного права.  

2. Поняття і характеристика міжнародної правосуб'єктності. 

http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/


 

 

 

 

16 

3. Особливості міжнародної правосуб’єктності державоподібних утворень. 

4. Загальна характеристика інституту визнання в міжнародному праві.  

5. Роль ООН та її органів у формуванні і реалізації норм права мирного вирішення 

міжнародних спорів. 

6. Міжнародний арбітраж як інструмент мирного вирішення міжнародних спорів. 

7. Міжнародно-правовий режим річки Дунай. 

8. Загальна характеристика положень Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними 

організаціями 1986 року. 

9. Організація діяльності дипломатичної служби України.  

10. Консульські імунітети та привілеї. 

11. Концепція lex mercatoria як джерело міжнародного приватного права.  

12. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

13. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародних приватних правовідносин. 

14. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

15. Визнання шлюбів, укладених за кордоном, та визнання розірвання шлюбу, що мало 

місце за кордоном у міжнародному приватному праві. 

16. Роль Міжнародної організації праці у регулюванні трудових відносин у 

міжнародному приватному праві. 

17. Пенсійне забезпечення громадян України, які знаходяться за кордоном і іноземців, 

які знаходяться в Україні. 

18. Правове регулювання надіслання та виконання іноземних судових доручень в 

Україні. 

19. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання на території 

України. 

20. Здійснення нотаріальних дій у справах з іноземним елементом. 

Особливу увагу варто приділити оформленню списку використаних джерел та 

бібліографічному опису посилань, які мають бути оформлені відповідно до ДСТУ 

8302:2015 згідно з  наказом МОН № 40 від 12 січня 2017 року. 

 

7. Методи навчання 

 

Методами навчання є викладання лекційного матеріалу з використанням медіа 

презентацій, відеоконтенту. Опрацювання здобувачами матеріалів за темами курсу. 

Підготовка аналітичних інформаційних повідомлень для виступів на семінарських 

заняттях. Використання інтерактивних методів навчання, за допомогою яких здобувачі в 

малих групах самостійно аналізують конкретну проблему, обговорюють і дискутують. 

 

8. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни застосовуються вхідний, поточний та підсумковий 

семестровий форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Вхідний контроль з метою з’ясування рівня знань здобувачів з дисциплін, які є 

базовими для вивчення даної дисципліни. Проводиться на початку вивчення дисципліни 

шляхом усного опитування або експрес-контролю (тестування). 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на семінарських заняттях, у формі виступів 

здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на семінарських заняттях, 

тестів. Відповідно, в цьому семестрі сума балів за результатами роботи на практичних 

(семінарських) заняттях може сягати 60 балів. 

http://pidruchniki.com/1359042147254/pravo/rishennya_yevropeyskogo_sudu_prav_lyudini_poryadok_vikonannya_teritoriyi_ukrayini#905
http://pidruchniki.com/1359042147254/pravo/rishennya_yevropeyskogo_sudu_prav_lyudini_poryadok_vikonannya_teritoriyi_ukrayini#905
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Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

екзамену. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються 

графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на 

підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

 

Критерії та методи оцінювання 

Методи Критерії оцінювання 

Система 

оцінювання, 

бали 

Усне 

опитування / 

навчальна 

дискусія за 

питаннями 

практичного 

заняття 

Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки 

2 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки, але здобувач припустився окремих 

помилок. 

1 

Тестування за 

питаннями 

практичного 

заняття 

За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань закритого типу з однією 

правильною відповіддю. Правильна відповідь на 1 питання 

оцінюється в 0,1 бала. 

0,1–1 

Навчальна 

дискусія за 

результатами 

аналізу 

науковою 

статтею / 

міжнародними 

правовими 

актами 

Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація ознайомлення із запропонованим 

матеріалом, уміння мислити аналітично, формувати та 

виражати своє ставлення до предмета дискусії, робити 

висновки. 

2 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація ознайомлення із запропонованим 

матеріалом, уміння мислити аналітично, формувати та 

виражати своє ставлення до предмета дискусії, робити 

висновки, але здобувач припустився окремих помилок. 

1 

Підготовка та 

захист 

презентацій 

доповідей 

Змістовна відповідність презентації доповіді 

запропонованій темі та її повне розкриття, формальна 

відповідність методичним рекомендація до підготовки 

презентацій доповідей. 

демонстрація засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при виконанні та 

захисті презентації доповіді, вміння робити висновки, 

обґрунтовувати власну позицію.  

2 

Змістовна відповідність презентації доповіді 

запропонованій темі та її розкриття, окремі вади 

формальної відповідності методичним рекомендаціям до 

підготовки презентацій доповідей 

демонстрація засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при виконанні та 

захисті презентації доповіді, вміння робити висновки. 

1 

Перевірка 

складання 

логіко-

Відповідність схеми запропонованій темі, повнота 

використання матеріалу за темою схеми, наявність логіко-

структурних зв’язків між елементами схеми, демонстрація 

1 
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структурної 

схеми 

засвоєння знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати. 

Виконання та 

захист 

творчого 

завдання (есе) 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її повне 

розкриття, формальна відповідність методичним 

рекомендація до підготовки есе 

демонстрація систематизованих та глибоких знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті есе, вміння грамотно 

інтерпретувати одержані результати на рівні творчого 

використання, вміння робити висновки, демонстрація 

ознайомлення із запропонованими джерелами. 

3 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її розкриття, 

окремі несуттєві вади формальної відповідністі 

методичним рекомендація до підготовки есе 

демонстрація систематизованих знань програмного 

матеріалу та умінь їх застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті есе, вміння грамотно інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

вміння робити висновки, демонстрація ознайомлення із 

окремими запропонованими джерелами. 

2 

Змістовна відповідність есе обраній темі та її неповне 

розкриття, окремі суттєві вади формальної відповідності 

методичним рекомендація до підготовки есе 

демонстрація знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті есе, 

вміння інтерпретувати одержані результати на рівні 

творчого використання, вміння робити висновки, 

демонстрація ознайомлення із окремими запропонованими 

джерелами. 

1 

Перевірка 

групової 

роботи з 

підготовки 

питань до 

колоквіуму 

Демонстрація систематизованих та глибоких знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при підготовці питань для колоквіуму, 

демонстрація ознайомлення  та роботи із запропонованими 

джерелами, творчий підхід до підготовки питань. 

2 

Демонстрація базових знань програмного матеріалу та 

умінь їх застосовувати на практиці при підготовці питань 

для колоквіуму, демонстрація ознайомлення  та роботи з 

окремими запропонованими джерелами. 

1 

Колоквіум Висока активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із запропонованими джерелами, уміння 

робити висновки.  

3 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння повного обсягу матеріалу теми, 

ознайомлення із більшістю запропонованих джерел, 

уміння робити висновки, але здобувач припустився 

окремих несуттєвих помилок. 

2 

Активність здобувача на практичному занятті, 

демонстрація засвоєння матеріалу навчальної дисципліни , 

ознайомлення із окремими запропонованими джерелами, 

уміння робити висновки, але здобувач припустився 

1 
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окремих суттєвих помилок. 

Індивідуальне 

завдання 

(письмова 

контрольна 

робота) 

Обрана тема контрольної роботи повністю відповідає її 

змісту; тема є оригінальною; матеріал якісно 

структурований; здобувачем використано творчий підхід 

до вирішення суті поставленого проблемного питання, 

висновки зроблені здобувачем самостійно; робота вчасно 

здана викладачеві; здобувачем використано не менше 

дванадцяти літературних джерел, використані новітні 

наукові публікації, в тому числі іноземні (не менше 

чотирьох), список використаних джерел оформлений 

правильно відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

10-12 

Обрана тема контрольної роботи повністю відповідає її 

змісту; матеріал якісно структурований; здобувачем 

використано творчий підхід до вирішення суті 

поставленого проблемного питання, висновки зроблені 

здобувачем самостійно; здобувачем використано не 

менше десяти літературних джерел, в тому числі іноземні 

(не менше трьох), але не використані новітні наукові 

публікації; є помилки при оформленні списку 

використаних джерел, робота здана із запізненням. 

8-9 

Обрана тема контрольної роботи не в повному обсязі 

відповідає її змісту; матеріал структурований, але є 

неточності; здобувачем використано не менше восьми 

літературних джерел , але не використані новітні наукові 

публікації та/або іноземні, або використано менше двох 

іноземних джерел; здобувач не використовував творчий 

підхід до вирішення суті поставленого проблемного 

питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; робота здана викладачеві 

із значним запізненням; мають місце значні помилки при 

оформленні списку використаних джерел. 

6-7 

Обрана тема контрольної роботи частково відповідає її 

змісту; здобувачем використано не менше п’яти 

літературних джерел, але не використані новітні наукові 

публікації та іноземні публікації; здобувач не 

використовував творчий підхід до вирішення суті 

поставленого проблемного питання; відсутні самостійні 

висновки за результатами виконання контрольної роботи; 

матеріал неякісно структурований; робота здана 

викладачеві із запізненням; список використаних джерел 

оформлений із значними помилками. 

3-5 

Обрана тема контрольної роботи повністю не відповідає її 

змісту; матеріал неякісно структурований або взагалі 

неструктурований; здобувач не використовував творчий 

підхід до вирішення суті поставленого проблемного 

питання; відсутні самостійні висновки за результатами 

виконання контрольної роботи; робота здана викладачеві 

із запізненням або не здана; здобувачем використано 

менше п’яти літературних джерел, не використані новітні 

наукові публікації та іноземні публікації; список 

використаних джерел оформлений із значними 

0-2 
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помилками або відсутній; мають місце порушення 

академічної доброчесності. 

Підсумковий 

контроль  

Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, 

має власну точку зору стосовно відповідних питань і може 

аргументовано її доводити. 

35-40 

Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, 

вільно оперує термінологією і поняттями, демонструє знання 

джерел, має власну точку зору стосовно відповідних питань і 

може аргументовано її доводити. 

29-34 

Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але 

спостерігаються деякі упущення при відповіді на питання, 

обґрунтування неточні. Не підтверджуються достатньо 

обґрунтованими доказами. 

18-28 

Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню 

сутність, намагається робити висновки, але при цьому слабко 

орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, 

матеріал викладає нелогічно. 

10-17 

Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, 

або відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не 

ознайомлений з джерелами. Не може зробити висновків.  

0-9 

  

 

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання екзамену 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи семінарському занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою. 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане 

завдання за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень 

теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену (максимальна 

сума балів – 40). Час виконання – до 80 хвилин. 

Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на екзамені: 

1) теоретичне питання – 10 балів ; 

2) теоретичне питання – 10 балів ; 

3) теоретичне питання – 20 балів . 

За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову 

форму екзаменаційного білета (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 

2 бали за кожну вірну відповідь). 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, 

здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 
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дистанційному курсі «Міжнародне публічне і приватне право» режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4367 

 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 

 

Екзамен 

 

 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 

Разом 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
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Т
7
 

Т
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Т
9
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1
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Т
1
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Т
1
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Т
1
6
 

 

 

12 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

100 

2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на семінарських 

заняттях, рівень знань за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне 

опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

  

10. Рекомендована література 
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звернення: 20.08.2021). 

12. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, 

державних архівів і державних боргів: Міжнародний документ від 08.04.1983 р. URL: 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Верховна  Рада України ― www.zakon1.rada.gov.ua. 

2. Міністерство закордонних справ - http://mfa.gov.ua/ua 

3. Міністерство юстиції - https://minjust.gov.ua/ua 

4. Конституційний Суд України - http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

5. Організація Об’єднаних Націй - http://www.un.org/ 

6. Європейський суд з прав людини - http://echr.coe.int/ 

7. Європейський союз - http://eeas.europa.eu/ 

8. Організація з безпеки та співробітництва в Європі - http://www.osce.org/ 

9. Рада Європи - http://www.coe.int/web/portal/home 

10. Управління Верховного комісара ООН з прав людини - http://www.ohchr.org/ 

11. Національна парламентська Бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

12. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ― www.nbuv.gov.ua 

13. Київська центральна міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки ― 

http://lucl.lucl.kiev.ua 

14. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна ― http://www.univer.kharkov.ua 

15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії 

обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Mоodle  проводяться  практичні, індивідуальні заняття 

та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 

дистанційно на платформі Moodle у дистанційному курсі «Міжнародне публічне і 

приватне право» режим доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4367 

 
Перелік  питань до екзамену. 

 

1. Поняття, ознаки, предмет та функції міжнародного публічного права.  

2. Основні принципи міжнародного публічного права.  

3. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. 
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http://www.univer.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4367
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4. Поняття та види суб'єктів міжнародного публічного права. Міжнародна 

правосуб’єктність. 

5. Визнання та правонаступництво у міжнародному публічному праві.  

6. Поняття, цілі та підстави міжнародно-правової відповідальності.  

7. Обставини, що виключають міжнародну протиправність.  

8. Поняття та види міжнародних спорів.  

9. Дипломатичні та правові засоби вирішення міжнародних спорів.  

10. Поняття та види територій в міжнародному публічному праві.  

11. Державна територія та її складові частини. Способи зміни державної 

території.  

12. Міжнародна територія та території зі мішаним  режимом.  

13. Порядок, стадії укладення, набуття чинності та дія міжнародних договорів.  

14. Загальні положення дипломатичного права. Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961 року.  

15. Загальні положення консульського права. Віденська конвенція про 

консульські зносини 1963 року.  

16. Види джерел міжнародного приватного права. 

17. Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

18. Юридична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

19. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

20. Основні формули прикріплення у міжнародному приватному праві. 

21. Кваліфікація колізійної норми в міжнародному приватному праві. Конфлікт 

кваліфікацій.  

22. Основні міжнародні угоди щодо охорони авторських та суміжних прав.. 

23. Основні міжнародні угоди щодо охорони промислової власності та прав на 

способи індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

24. Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в міжнародному 

приватному праві. 

25. Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві. 

26. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 

27. Основні колізії у спадкуванні за міжнародним приватним правом. 

28. Особливості спадкування рухомого та нерухомого майна. 

29. Поняття, особливості та джерела міжнародного цивільного процесу.  
30. Особливості цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності 
іноземців в Україні. 
31. Міжнародне публічне право як особлива система права. 

32. Співвідношення міжнародного та національного права. 

33. Міжнародний договір як основне джерело сучасного міжнародного права. 

34. Міжнародний звичай як джерело міжнародного публічного права. 

35. Акти «м’якого права». 

36. Держава як основний суб'єкт міжнародного права.  

37. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй, що борються за 

незалежність. 

38. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. 

39. Форми і види визнання у міжнародному праві.  

40. Концепції правонаступництва у міжнародному праві. 

41. Міжнародне протиправне діяння як фактична підстава міжнародно-правової 

відповідальності. 

42. Види та форми міжнародно-правової відповідальності.  

43. Відповідальність суб’єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не 

заборонених міжнародним правом.  



 

 

 

 

32 

44. Історія становлення та зміст принципу мирного вирішення міжнародних 

спорів.  

45. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних спорів (переговори, добрі 

послуги та посередництво, обслідування та примирення).  

46. Правові засоби мирного вирішення міжнародних спорів (міжнародний 

арбітраж та міжнародні суди).  

47. Вирішення міжнародних спорів Міжнародним судом ООН.  

48. Поняття та види державних кордонів, способи їх встановлення. 

49. Міжнародно-правовий режим Антарктики та Арктики. 

50. Міжнародно-правовий режим міжнародних рік, проток та каналів. 

51. Території з особливим міжнародним режимом (демілітаризовані, 

нейтралізовані зони, зони миру). 

52. Загальна характеристика Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 року. 

53. Сторони в міжнародних договорах. 

54. Вираження згоди на обов’язковість міжнародного договору. 

55. Внесення змін до міжнародних договорів, припинення договорів та  

призупинення їх дії. 

56. Порядок призначення глави дипломатичного представництва. 

57. Дипломатичні привілеї та імунітети.  

58. Функції консульської установи. 

59. Поняття, склад та функції спеціальних місій. 

60. Поняття, склад та функції представництв держав при міжнародних 

організаціях. 

61. Поняття приватноправових відносин міжнародного характеру та види 

іноземного елементу в них. 

62. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. 

63. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Значення звичаїв у 

регулюванні відносин міжнародної торгівлі, мореплавства та міжнародних 

розрахунків. 

64. Внутрішнє (національне) законодавство України як джерело міжнародного 

приватного права. 

65. Особливості правового статусу іммігрантів, іноземців, які тимчасово 

перебувають на території України, біженців та осіб, яким надано політичний 

притулок, в міжнародному приватному праві. 

66. Поняття особистого закону («національності») юридичної особи та критерії 

його визначення. 

67. Поняття, теорії та види імунітету держави в міжнародному приватному 

праві. 

68. Встановлення змісту і застосування іноземного права. 

69. Поняття зворотного відсилання та відсилання до права третьої країни в 

міжнародному приватному праві. 

70. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

71. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в міжнародному 

приватному праві. 

72. Загальна характеристика Всесвітньої  (Женевської) конвенції про авторське 

право 1952 року.  

73. Загальна характеристика Міжнародної (Римської) конвенції про охорону 

інтересів виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення 1961 року. 

74. Загальна характеристика Паризької конвенції про охорону промислової 

власності 1883 року. 
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75. Загальна характеристика Угоди СОТ про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності 1994 року. 

76. Матеріальні та формальні умови укладання шлюбу та підстави розірвання 

шлюбу в різних країнах. 

77. Порядок укладання шлюбу громадянами України з іноземцями як на 

території України, так і за її межами. 

78. Визнання шлюбу, укладеного за кордоном, та визнання розірвання шлюбу, 

що мало місце за кордоном. 

79. Особливості колізійного регулювання усиновлення в міжнародному 

приватному праві 

80. Особливості колізійного регулювання аліментних зобов’язань в 

міжнародному приватному праві. 

81. Загальна характеристика Конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів 

та членів їх сімей 1990 року. 

82. Особливості застосування праці іноземців та осіб без громадянства в 

Україні. 

83. Трудові права громадян України за кордоном. 

84. Роль і значення договорів про правову допомогу в справах щодо 

спадкування за кордоном. 

85. Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному праві. 

86. Особливості спадкування за законом та за заповітом у міжнародному 

приватному праві.  

87. Зміст правила «закону суду» (lex fori) у міжнародному цивільному процесі. 

88. Міжнародна підсудність (юрисдикція) цивільних справ з іноземним 

елементом: поняття, види та способи визначення. 

89. Правове регулювання надіслання та виконання іноземних судових доручень 

в Україні. 

90. Визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні. 

 

 

 


