Розширений план лекцій
з дисципліни «МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО»
Лекційних годин – 24
Викладач – д.політ.н., доц. Білоусов О.С.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Лекція 1. Загальна характеристика міжнародного права, його суб'єктів та
принципів.
1. Поняття та особливості міжнародного публічного права.
2. Система міжнародного права.
3. Поняття та види джерел міжнародного публічного права.
4. Принципи міжнародного права.
5. Суб'єкти сучасного міжнародного публічного права. Поняття та зміст міжнародної
правосуб'єктності.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
ТЕРИТОРІЯ, ГРОМАДЯНСТВО ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Лекція 2. Правова регламентація території і населення у міжнародному праві.
Поняття та сутність правонаступництва держав.
1. Види територій у міжнародному праві.
2. Проблеми делімітації державних кордонів.
3. Правова регламентація населення.
4. Поняття
правонаступництва
у
міжнародному
праві.
Джерела
правонаступництва держав.
5. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів; державної
власності; державних боргів та державних архівів.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ І ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Лекція 3. Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва: міжнародні
договори та міжнародні організації.
1. Поняття та класифікація міжнародних договорів.
2. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні договори
України» 1993 г.
3. Право міжнародних організацій.
4. Види міжнародних організацій.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Лекція 4. Відповідальність та санкції в міжнародному праві.
1. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.
2. Поняття міжнародного правопорушення.
3. Види міжнародних правопорушень.
4. Види та форми відповідальності.
5. Санкції в міжнародному праві.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5
ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
Лекція 5. Дипломатичне і консульське право.

1.
2.
3.
4.

Поняття та джерела права зовнішніх зносин.
Система державних органів зовнішніх зносин.
Поняття, види та функції дипломатичних представництв.
Поняття, види та функції консульських установ.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА В МІЖНАРОДНОМУ
ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ
Лекція 6. Міжнародне право прав людини та право міжнародної безпеки.
1. Поняття та основні джерела міжнародного права прав людини.
2. Міжнародні стандарти в області прав людини.
3. Міжнародні акти про права людини та законодавство України.
4. Поняття та характеристика міжнародної безпеки.
5. Міжнародні гарантії державної безпеки.
6. Поняття та види колективної безпеки.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Лекція 7. Вступ до міжнародного приватного права. Джерела міжнародного
приватного права та його загальні поняття.
1. Поняття міжнародного приватного права та його місце в правовій системі.
Предмет міжнародного приватного права.
2. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві.
3. Система, принципи та функції міжнародного приватного права.
4. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права, їх види.
5. Поняття та структура колізійних норм.
6. Класифікація колізійних норм.
7. Основні формули прикріплення та сфера їх застосування.
8. Застосування колізійних норм.
Лекція 8. Правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародному
приватному праві. Держава як учасник приватноправових відносин з іноземним
елементом.
1. Особистий закон фізичної особи.
2. Цивільна правоздатність і дієздатність іноземних фізичних осіб.
3. Правовий статус закордонного українця.
4. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи.
5. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичної особи за законодавством
України.
6. Іноземні юридичні особи в Україні, правовий режим їх діяльності.
7. Діяльність український юридичних осіб за кордоном.
8. Особливості правового положення держави у міжнародних цивільних
правовідносинах.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Лекція 9. Право власності у міжнародному приватному праві.
1. Особливості правового регулювання відносин власності у міжнародному
приватному праві.
2. Право власності на окремі види майна.
3. Особливості майнових прав іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні.

4. Колізійні питання права власності й вирішення їх у законодавстві України,
інших держав та у міжнародних договорах.
5. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян і
юридичних осіб за кордоном.
6. Правові питання націоналізації у міжнародному приватному праві.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Лекція 10. Договірні зобов'язання у міжнародному приватному праві.
1. Загальні положення договірного права у міжнародному обігу.
2. Поняття та особливості зовнішньоекономічного договору (контракту).
3. Поняття зобов'язального статуту правочину.
4. Закон, що застосовується до форми договору.
5. Уніфікація матеріально-правових норм у сфері міжнародної купівлі-продажу
товарів.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 10
ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Лекція 11. Зобов'язання внаслідок завдання шкоди у міжнародному приватному
праві.
1. Колізії законів, що регулюють зобов'язання внаслідок завдання шкоди.
2. Колізійні питання деліктних зобов'язань в українському законодавстві.
3. Міжнародні договори стосовно деліктної відповідальності.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11
МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
АРБІТРАЖ
Лекція 12. Цивільний процес у міжнародному приватному праві та міжнародний
комерційний арбітраж.
1. Поняття, зміст і місце цивільного процесу в системі міжнародного
приватного права.
2. Джерела міжнародного цивільного процесу.
3. Міжнародна підсудність: поняття, види та способи визначення.
4. Право на судовий захист і цивільні процесуальні права та обов'язки
іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних підприємств і
організацій в Україні.
5. Виконання судових доручень.
6. Поняття і правова природа міжнародного комерційного арбітражу,
міжнародно-правові засади його діяльності.
7. Арбітражна угода: форма, зміст та правове значення.
8. Види третейських (арбітражних) судів.
9. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

