
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Міжнародне приватне і публічне право 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Якимчук М.Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• основні поняття, галузі, інститути та норми міжнародного публічного та 

приватного права; 

• джерела і суб’єкти міжнародного і публічного прав; 

• положення чинних міжнародних конвенцій та договорів; 

• застосовувати теоретичні знання у аналізі правових ситуацій; 

• аналізувати особливості міждержавних відносин, зміст міжнародних договорів. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи права 

ЄС», «Конституційне право України», «Трудове право», «Господарське право», «історія 

держави і права зарубіжних країн», «Цивільне право», «Цивільний процес», 

«Господарський процес». 
12. Зміст курсу: Вступ до міжнародного приватного права. Право власності у 

міжнародному приватному праві. Правове регулювання іноземних інвестицій. Спадкове і 

сімейне право у міжнародному приватному праві. Цивільний процес у міжнародному 

приватному праві. Поняття, юридична природа та сфера дії сучасного міжнародного 

публічного права. Система й структура міжнародного публічного права. Норми 

міжнародного публічного права. Джерела міжнародного публічного права. Суб’єкти 

міжнародного публічного права. Відповідальність за міжнародним публічним правом. 

Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне морське право. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 р URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 

2. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 

3. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 с. 

4. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри 

Правових природоохоронних дисциплін 

к.філос.н.        Ю.І. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: International Private and Public Law 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Yakymchuk M., Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• basic concepts, industries, institutes and norms of international public and private law; 

• sources and subjects of international and public rights; 

• the provisions of the international conventions and treaties in force; 

• apply theoretical knowledge in the analysis of legal situations; 

• analyze the features of interstate relations, the content of international treaties. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Fundamentals of EU 

law», «Constitutional Law of Ukraine», «Labor Law», «Economic Law», «History of State and 

Law of Foreign Countries», «Civil Law», «Civil Procedure», «Economic Process». 

12.Course contents: Introduction to International Private Law. Ownership in private 

international law. Legal regulation of foreign investments. Inheritance and family law in private 

international law. Civil process in private international law. Concept, legal nature and scope of 

modern international public law. System and structure of international public law. International 

Public Law Standards. Sources of International Public Law. Subjects of international public law. 

Responsibility under international public law. International Humanitarian Law. International 

Maritime Law. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 р URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 

2. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 

3. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 с. 

4. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total - 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 10
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Legal environmental disciplines, 

Candidate of Philosophical Sciences (PhD)     J.I. Melnychuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


