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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, 

семестр 

3, 1 

Кількість 

кредитів 

4 

Лекції: 22 годин / 2 години 

Практичні 

заняття: 

20 години / 10 годин 

Самостійна 

робота: 

78 годин / 108 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна / заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Якимчук Мирослава Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін   

 

Вікіситет 

 

 

https://cutt.ly/5f28p7C 

ORCID http:// orcid.org/0000-0002-2371-73-41 

Як комунікувати m.yu.yakymchuk@nuwm.edu.ua 

тел. 068-764-11-06 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

Курс є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують професійний рівень юриста в системі 

юридичної освіти.  

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародне 

приватне і публічне право» є національні та міжнародно-

mailto:m.yu.yakymchuk@nuwm.edu.ua
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правові акти, законодавство України, наукова література, 

що містить основні теоретичні положення предмету, які 

допоможуть сформувати у студента базові знання із 

загальної та особливої частини міжнародного права. 

Мета дисципліни – набуття студентами відповідного 

рівня юридичного мислення, формування їх професійної 

ментальності та належної правової культури, закладення 

стійких психологічних стереотипів щодо безумовного 

дотримання вимог законодавства, захисту прав та 

інтересів учасників приватноправових відносин з 

іноземним елементом. 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: навчальна дискусія, проблемно-пошуковий, 

обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, 

мініконференція, робота в малих групах та інші. 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206  

Компетентності    ЗК1 –  здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу 

   ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

   ЗК7 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

   ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним 

   ЗК9 – здатність працювати в команді 

   СК4 – знання і розуміння міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини 

   СК5 – здатність застосовувати знання засад і змісту 

інститутів міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права 

   СК11 – здатність визначати належні та прийняті для 

юридичного аналізу факти 

   СК12 – здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції 

   СК-13 – здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
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професійній діяльності 

Програмні 

результати 

навчання 

 

   РН3 – проводити збір та інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

   РН4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми 

   РН5 – давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю 

   РН6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему 

   РН10 - Вільно спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово, правильно вживати 

правничу термінологію 

   РН12 – доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло 

   РН17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Взаємодія з людьми, грамотність, комунікаційні 

якості, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

загальнокультурна грамотність, навички письмового і 

усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення, творчі 

здібності, ініціативність та інші. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

За вчасне та якісне виконання практичних та 

індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 

обов’язкові бали: 

50 балів за усні та письмові завдання 

10 балів за наукову роботу 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 

Модульний контроль №1 20 

Модульний контроль №2 20 

Всього модульна складова оцінювання: 40 

Разом:100  
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 

бали за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру, 

написання наукових тез за темою курсу. Тему дослідницької 

роботи можуть вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 
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бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

У тесті 32 завдання різної складності: рівень 1 – 20 завдань 

по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 завдань по 0,8 балів (8 

балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 балу (2 бали). Всього – 20 

балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з 

таких дисциплін – «Основи права ЄС», «Конституційне право 

України», «Трудове право», «Господарське право», «Історія 

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

«Цивільний процес», «Господарський процес». 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково 

отримати бали за виконання індивідуальних завдань 

дослідницького характеру, зокрема і до написання та 

опублікування наукових тез (статей) з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу («Особливості спадкового процесу в 

Україні, ускладненого іноземним елементом», «Національний 

досвід у використанні медіації для захисту цивільних прав» та 

інші). 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 

762 с. 

2. Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 

3. Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за 

заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 

4. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 

2018. 744 с. 

5. Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. Міжнародне право : 

підручник. К. : Знання, 2012. 631 с. 

 

 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право здобувача вищої освіти на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється 

подальшого права складати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань здобувачу 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 

академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

      Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 

заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 

чи іншу поважну причину, то здобувачу не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття. 

   Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 

та інших опановувати матеріал для перезарахування 

результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 

навички, що формуються під час проходження певного 

онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
 

ДОДАТКОВО 

 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 

пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання та 

навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 

освітнього процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування здобувачів вищої освіти 

викладачі можуть покращити якість навчання та викладання 

за цією та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування здобувачам вищої освіти 

надсилають обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 

щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових 

досягнень у галузі риторики. 

   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 

оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 

стосовно сучасних змін у галузі юридичної риторики. За таку 

ініціативу здобувачі вищої освіти можуть отримати 

додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 

доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju 

   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

 

Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus:http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/ 

biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань:https://www.scimagoir.com/ 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/%20biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/%20biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Презентувати концепцію Lex mercatoria. Підготувати доповідь на тему 

«Зародження міжнародного приватного права». Презентувати і 

проаналізувати наукову статтю, дотичну до поданої теми. 

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 

комп’ютерні системи та мережі. 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Охарактеризувати звичай як джерело міжнародного приватного права. 

Підготувати реферат на тему «Колізійна норма: структура, система і 

функції». 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати виступ на тему «Захист права власності та інших речових 

прав». Проаналізувати особливості охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності. Презентувати і проаналізувати наукову 

статтю, дотичну до поданої теми. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати правове есе на тему «Спадкові відносини в міжнародному 

приватному праві». Презентувати доповідь на тему «Шлюбно-сімейні 

відносини в міжнародному приватному праві». Відносини між 

батьками і дітьми. Колізійні питання аліментних зобов’язань 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН3, РН4, РН5, РН6), модуль 1 - 20 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10 

Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживати правничу термінологію 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Охарактеризувати кваліфікацію збройних конфліктів та сфери 

застосування міжнародного гуманітарного права. Обговорити 

проблеми захисту жертв війни за міжнародним правом. Виокремити 

засоби та способи ведення війни. Підготувати виступ на тему 

«Кваліфікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р. до 

цього часу) 
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Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Охарактеризувати співвідношення міжнародного публічного права та 

національного права. Тезисно (письмово) охарактеризувати Класичне 

міжнародне право. Продемонструвати особливості та характерні 

ознаки міжнародного публічного права. 
Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 

середовища, евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 15 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Напишіть науково-популярне повідомлення (міні групи по 4-5 осіб) на 

тему «Принципи підтримання міжнародного миру і безпеки». 

Охарактеризуйте природу й ознаки основних принципів міжнародного 

публічного права 

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН10, РН12, РН17), модуль 2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права  

Результати 

навчання 

 

РН 3 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за 

ред. A.C.Довгерта і В. І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар 
Закону / За ред. Довгерта А.С. Х.: ТОВ «Одісей», 2008 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

Опис теми Поняття, предмет та система міжнародного приватного права. Принципи та функції 

міжнародного приватного права. Методи правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Сучасні проблеми міжнародного приватного права 

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права. Колізійні норми 
Результати 
навчання 

 

РН 4 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 

Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за 
ред. A.C.Довгерта і В. І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар 

Закону / За ред. Довгерта А.С. Х.: ТОВ «Одісей», 2008 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

Опис теми Поняття джерела міжнародного приватного права. Види джерел міжнародного права в 

Україні та в інших державах. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного 

приватного права. Види міжнародних договорів 

Тема 3. Право власності у міжнародному приватному праві. Правове регулювання 

іноземних інвестицій 
Результати 

навчання 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

Література:  
Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
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РН5 практ. - 2 Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / 
за ред. A.C.Довгерта і В. І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар 

Закону / За ред. Довгерта А.С. Х.: ТОВ «Одісей», 2008.  

Опис теми Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві. 

Колізійні питання права власності. Особливості охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні 

Тема 4. Спадкове і сімейне право у міжнародному приватному праві 
Результати 

навчання 

 

РН6 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. К.: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 

Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за 

ред. A.C.Довгерта і В. І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 
Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар 

Закону / За ред. Довгерта А.С. Х.: ТОВ «Одісей», 2008 

Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному 
приватному праві : автореф. дис…канд.юрид.наук. К., 2006. 14 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=206 

Опис теми Основні проблеми міжнародного спадкового права. Спадкові права іноземних громадян в 

Україні. Захист спадкових прав громадян України за кордоном. Особливості правового 

регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом. 

Тема 5. Цивільний процес у міжнародному приватному праві  

Результати 

навчання 

 

РН5, РН17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 0 

Література: 
Гончаренко О. Міжнародне приватне право: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 392 с. 
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за 

ред. A.C.Довгерта і В. І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар 
Закону / За ред. Довгерта А.С. Х.: ТОВ «Одісей», 2008 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

Опис теми Поняття міжнародного цивільного процесу. Поняття та види, способи визначення 

міжнародної підсудності. Правила та підстави визначення підсудності справ з іноземним 

елементом судами України. Міжнародні угоди з питань міжнародного цивільного процесу 

Тема 6. Поняття, юридична природа та сфера дії сучасного міжнародного 

публічного права 
Результати 
навчання 

 

РН 10 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 

Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 

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

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

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

Опис теми Поняття та предмет міжнародного публічного права. Природа юридичної сили 

міжнародного публічного права. Функції міжнародного публічного права. Наукові 

періодизації історії міжнародного права та теорії виникнення  

Тема 7. Система й структура міжнародного публічного права. Норми міжнародного 

публічного права 
Результати 
навчання 

 

РН 12 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 

Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 
за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 

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

744 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

Опис теми Поняття системи та структури міжнародного публічного права. Поняття, критерії 

відокремлення та види галузей міжнародного публічного права. Поняття та характерні риси 

норм міжнародного публічного права. Види норм міжнародного публічного права та їх 

класифікація. Поняття основних принципів міжнародного публічного права 

Тема 8. Джерела міжнародного публічного права. Суб’єкти міжнародного 

публічного права  
Результати 

навчання 

 

РН 10 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 

744 с. 

Шупінська О.В. Загальні засади та особливості застосування 
колізійної прив’язки «закон місцезнаходження речі». Приватне 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=206 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=206
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право. URL : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

Опис теми Поняття та види джерел міжнародного публічного права. Зміст інституту міжнародної 

правосуб’єктності. Поняття суб’єкта міжнародного публічного права. Держава як суб’єкт 

міжнародного публічного права. Міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб 

Тема 9. Відповідальність за міжнародним публічним правом 
Результати 

навчання 

 

РН 17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. Антипенко, 

Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за заг. ред. 

В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 

с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=206 

Опис теми Поняття, юридична природа та підстави виникнення відповідальності за міжнародним 

публічним правом. Обставини, що звільняють від відповідальності в міжнародному 

публічному праві. Суб’єкти відповідальності в міжнародному публічному праві. Види та 

форми відповідальності в міжнародному публічному праві. Міжнародно-правові 

зобов’язання erga omnes суб’єкта міжнародного права перед іншими державами та 

міжнародним співтовариством. 

Тема 10. Міжнародне гуманітарне право 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. Антипенко, 

Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за заг. ред. 

В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 

с. 

Репецький В. М., Лисик В. М. Міжнародне гуманітарне право: 
Підручник. К.: Знання, 2007. 467 с. 

Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і 

практика : монографія. Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 301 с 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=206 

Опис теми Поняття, джерела, принципи та система міжнародного гуманітарного права. Кваліфікація 

збройних конфліктів та сфера застосування міжнародного гуманітарного права. Захист 

жертв війни за міжнародним правом. Засоби та способи ведення війни. Кваліфікація 

збройного конфлікту на території України (від 2014 р. до цього часу 

Тема 11. Міжнародне морське право 
Результати 

навчання 

 

РН12 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. Антипенко, 

Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за заг. ред. 

В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 

с. 

Щипцов О.О. Вплив державної морської політики України на 
імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки 

торговельного мореплавства : монографія. О. : Фенікс, 2012. 223 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=206 

Опис теми Виникнення та розвиток міжнародного морського права. Відкрите море. Територіальне 

море. Внутрішні морські води. Прилегла зона 
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