
Назва дисципліни Міжнародне публічне і приватне право 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародне приватне і 

публічне право” складена відповідно до освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти “Міжнародна електронна 

комерція» спеціальності 292 “Міжнародні економічні 

відносини” 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Здоровко Світлана Сергіївна, викладач 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 zdorovko@ksrazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння, таких 

дисциплін як: «Вступ до фаху», «Правознавство». 

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: - полягає у 

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 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни: 

ПРН1. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя, дотримуватися принципів безперервного 

розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін.  

ПРН2. Мислити креативно та критично, мати навички 

таймменеджменту, критично оцінювати наслідки 

продукованих ідей.  

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; 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, 
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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, 

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.  

ПРН11. Демонструвати знання та навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних 

економічних відносин, 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. 

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. Міжнародно-

правове 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 

pfksre, що полягає в оцінці засвоєння студентами знань на 

підставі виконання ними певних видів робіт на практичних 

заняттях. 

Мова викладання – українська. 

 


