Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Міжнародне публічне і приватне право
Програма навчальної дисципліни “Міжнародне приватне і
публічне право” складена відповідно до освітньо-професійніх
(освітньо-наукової)
програм
підготовки
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти “Міжнародний бізнес” та
«Міжнародні фінанси» спеціальності 292 “Міжнародні
економічні відносини”
Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків,
майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (057) 705-10-59. електронна
адреса lvnov@ukr.net
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння, таких
дисциплін як: «Вступ до фаху», «Правознавство».
Мета викладання навчальної дисципліни: формування у
студенів базових знань з основ міжнародного публічного та
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 міжнародного бізнесу.

Опис

Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
-систему міжнародного публічного права та характеристику
її елементів, особливості предмета міжнародного права,
аспекти походження, розвитку, а також сучасний стан
міжнародного права, взаємозв’язок міжнародного та
внутрішньодержавного права;
- поняття, види та особливості міжнародно-правових норм,
основних принципів та джерел міжнародного публічного
права;
- загальну характеристику суб’єктів міжнародного публічного
права, форми та види міжнародного визнання, поняття
правонаступництва у міжнародному праві;
- загальну характеристику підстав, видів та форм, а також
особливостей
реалізації
міжнародно-правової
відповідальності;
- загальну характеристику мирних засобів вирішення
міжнародних спорів;
- поняття та види територій в міжнародному публічному праві;
- поняття та джерела права міжнародних договорів, поняття,
види, порядок і стадії укладення міжнародних договорів;
- поняття та джерела права зовнішніх зносин, загальні
положення дипломатичного та консульського права, права
спеціальних місій, дипломатичного права міжнародних
організацій;

- поняття, систему міжнародного приватного права,
особливості предмета міжнародного приватного права,
взаємозв’язок
міжнародного
приватного,
внутрішньодержавного та міжнародного права;
- поняття та види джерел міжнародного приватного права;
- загальну характеристику суб’єктів міжнародного приватного
права;
- загальні засади правозастосування в міжнародному
приватному праві, особливості розв’язання колізії юрисдикцій;
- основи правового регулювання міжнародного обігу товарів,
робіт, послуг та результатів інтелектуальної діяльності;
- особливості правового регулювання відносин інтелектуальної
власності,
сімейних, трудових та спадкових відносин,
ускладнених іноземним елементом;
поняття та особливості міжнародного цивільного процесу;
вміти:
- характеризувати історичні етапи розвитку міжнародного
публічного права та особливості сучасного періоду, елементи
системи міжнародного публічного права;
- визначати основні принципи міжнародного публічного
права та їх роль в міжнародних відносинах;
- працювати з джерелами міжнародного публічного права,
зокрема з міжнародними договорами, іншими міжнародними
актами, справами Міжнародного Суду ООН та міжнародних
арбітражів;
- вирішувати аналітичні завдання та практичні казуси
відповідно до програми курсу на підставі аналізу джерел
міжнародного права, зокрема міжнародних договорів, а також
навчальної та монографічної літератури;
- аналізувати та професійно давати оцінку сучасним
міждержавним відносинам у світлі міжнародного публічного
права, обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з
проблем, пов’язаних з міжнародною інформацією та
міжнародними комунікаціями;
- тлумачити норми міжнародних договорів України з метою
розв'язання спірних правових ситуацій, що виникають у
процесі міжнародного спілкування;
- будувати систему джерел міжнародного приватного права,
аналізувати зміст джерел міжнародного приватного права;
- визначати та пояснювати особливості правозастосування в
міжнародному приватному праві, визначати підстави та межі
застосування іноземного права, особливості
розв’язання
колізії юрисдикцій;
- правильно тлумачити й застосовувати колізійні та матеріальні
норми міжнародного приватного права;
- вирішувати конкретні практичні питання з використанням і
посиланням на відповідні нормативно-правові джерела,
міжнародну судову та арбітражну практику у цивільних
справах з іноземним елементом;
формулювати,
аналізувати
особливості правового
регулювання відносин інтелектуальної власності, сімейних,

трудових та спадкових відносин, ускладнених іноземним
елементом;
- обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблем,
пов’язаних із застосуванням норм, спрямованих на
регулювання приватних правовідносин з іноземним елементом
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної
та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за
наступними темами: Поняття та особливості міжнародного
публічного права
Норми, принципи та джерела міжнародного публічного права
Суб’єкти міжнародного публічного права. Міжнародноправове визнання і правонаступництво
Відповідальність у міжнародному публічному праві
Мирні засоби вирішення міжнародних спорів
Територія в міжнародному публічному праві
Право міжнародних договорів
Право зовнішніх зносин
Поняття, основні категорії та джерела міжнародного
приватного права
Суб’єкти міжнародного приватного права
Загальні засади правозастосування в міжнародному
приватному праві
Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному
праві
Сімейні відносини в міжнародному приватному праві
Трудові відносини у міжнародному приватному праві
Спадкові відносини у міжнародному приватному праві
Міжнародний цивільний процес
Методи контролю результатів навчання.
Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на
практичних заняттях відповідно до контрольних цілей.
Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня
підготовки студентів до виконання конкретної роботи.
Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів:
Усні відповіді на практичних заняттях;
Письмового експрес-контролю;
Тестові завдання;
Виконання творчих завдань;
Розв’язування ситуативних задач.
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння
окремих тем.
Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі
екзамену, що полягає в оцінці засвоєння студентами знань на
підставі виконання ними певних видів робіт на практичних
заняттях.
Мова викладання – українська.

