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Обсяг в
Тема та стислий зміст
годинах
практичного заняття
2
1.
Загальна
характеристика
міжнародного права, його суб'єктів та
принципів.
Поняття та особливості міжнародного
публічного права. Система міжнародного
права.
Поняття
та
види
джерел
міжнародного
публічного
права.
Принципи міжнародного права. Суб'єкти
сучасного міжнародного публічного права.
Поняття
та
зміст
міжнародної
правосуб'єктності.
2
2. Правова регламентація території і
населення у міжнародному праві.
Поняття
та
сутність
правонаступництва держав.
Види територій у міжнародному праві.
Проблеми делімітації державних кордонів.
Правова регламентація населення. Поняття
правонаступництва у міжнародному праві.
Джерела
правонаступництва
держав.
Правонаступництво
держав
щодо
міжнародних
договорів;
державної
власності; державних боргів та державних
архивів.
2
3. Організаційно -правові форми
мі ждер жавного
співробітництва:
міжнародні договори та міжнародні
організації. Відповідальність та санкції в
міжнародному праві.
Поняття та класифікація міжнародних
договорів.
Загальна
характеристика
Закону України
«Про
міжнародні
договори України» 1993 г. Право
міжнародних
організацій.
Види
міжнародних організацій. Поняття та
підстави
міжнародно-правової
відповідальності. Поняття міжнародного
правопорушення.
Види
міжнародних
правопорушень.
Види
та
форми
відповідальності. Санкції в міжнародному
праві.

Мета заняття
Розглянути
основні
поняття
міжнародного публічного права,
навчити
правильному
застосуванню
відповідної
юридичної
термінології
(«міжнародне публічне право»,
«суб'єкти міжнародного права»,
«правовий звичай» та ін.),
придбати навички систематизації
отриманої інформації.
Засвоїти
термінологічний
апарат
із
зазначеної
проблематики;
навчитися
розмежувати між собою поняття:
«громадянин»,
«іноземець»,
«апатрид», «біпатрид», «біженець»;
детально
розглянути
процеси
делімітації та демаркації державних
кордонів.

Поряд з поняттям міжнародного
договору засвоїти інформацію про
їх класифікацію («міждержавні»,
«міжурядові»,
«строкові»,
«безстрокові»,
«невизначенострокові» та ін.); зрозуміти
механізми укладення, розірвання
та
тлумачення
міжнародних
договорів. Студенти повинні
навчитися
розрізняти
універсальні
та
регіональні
міжнародні організації за цілями
та задачами їх створення, вміти
давати правову оцінку їхньої
діяльності. Навчити студентів
вільно
оперувати
правовими
поняттями
та
термінами
(«міжнародно-правова
відповідальність»,
«санкції»,
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4.
Характеристика
та
джерела
міжнародного приватного права, його
загальні поняття та суб'єкти.
Поняття
та
предмет
міжнародного
приватного права, його система. Джерела
міжнародного приватного права та їх види.
Методи
правового
регулювання
у
міжнародному
приватному
праві.
Колізійно-правовий метод регулювання.
Структура та види колізійних норм. Типи
колізійних
прив'язок.
Матеріальноправовий метод правового регулювання.
Загальні
засади
правового
статусу
фізичних осіб як суб'єктів міжнародного
приватного права. Правовий статус
юридичних
осіб
у
міжнародному
приватному праві. Держава як суб'єкт
міжнародного приватного права.
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5. Право власності та договірне
регулювання
у
міжнародному
приватному праві.
Правовий режим іноземної власності на
території України. Система гарантій
іноземним інвесторам, зокрема у разі зміни
законодавства про іноземні інвестиції.
Міжнародний захист іноземних інвестицій.
Екстериторіальна
дія
законів
про
націоналізацію. Націоналізація та питання
компенсації. Колізійні питання договірних
зобов'язань.
Вимоги
чинного
законодавства України стосовно форми,
змісту,
і
порядку
укладення
зовнішньоекономічних
договорів
(контрактів). Типові (модельні) договори
«Інкотермс» (2010). Віденська конвенція

«міжнародне
правопорушення»
тощо). Сформувати негативне
відношення до факту скоєння
правопорушення людиною та
провести
бесіду
про
неприпустимість
таких
дій
загалом.
Розглянути
основні
поняття
міжнародного приватного права,
навчити
правильному
застосуванню
відповідної
юридичної
термінології
(«міжнародне приватне право»,
«іноземний елемент», «правовий
звичай» та ін.), придбати навички
систематизації
отриманої
інформації.
Засвоїти
термінологічний
апарат
із
зазначеної
проблематики;
навчитися
розмежувати
між
собою поняття: «обхід закону»,
«уніфікація»,
«гармонізація»,
«конфлікт кваліфікацій», «колізії
законів»; детально розглянути
процеси уніфікації та гармонізації у
міжнародному приватному праві.
Засвоїти знання про правове
становище
фізичних
та
юридичних осіб у міжнародному
приватному праві, а також
розглянути участь держави у
приватноправових
відносинах.
Вивчити терміни: «іноземець»,
«апатрид», «біпатрид», «біженець»,
«імунітет держави» та ін.
Розглянути загальні положення
щодо колізійних питань права
власності
у
міжнародному
приватному
праві;
вивчити
положення основних джерел
міжнародного приватного права
щодо міжнародного договору
купівлі-продажу;
оволодіти
базовими
знаннями
щодо
відносин
власності
з
іноземними
суб'єктами.
Засвоїти
терміни:
«право
власності», «колізійні питання
власності», «купівля-продаж»
тощо.
Розглянути
основні
колізійні питання договірних
зобов'язань
у
міжнародному
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ООН «Про договори міжнародної купівлі- приватному праві. Ознайомитися
продажу товарів» 1980 р. Позовна давність зі змістом Типових (модельних)
у міжнародній купівлі-продажу товарів.
договорів «Інкотермс» (2010) та
Віденської конвенції ООН «Про
договори міжнародної купівліпродажу товарів» 1980 р. Вільно
орієнтуватися у термінологічному
апараті («зовнішньоекономічний
договір (контракт)», «акцепт»,
«оферта», «позовна давність»
тощо).
матеріал
щодо
6. Зобов'язання внаслідок завдання Засвоїти
шкоди у міжнародному приватному зобов'язань внаслідок завдання
у
міжнародному
праві.
Цивільний
процес
та шкоди
міжнародний комерційний арбітраж. приватному праві. Вміти вільно
Деліктні
зобов'язання
з
іноземним орієнтуватися
у
наступних
елементом. Питання деліктних зобов'язань правових поняттях: «деліктні
у договорах про правову допомогу. зобов'язання», «відшкодування
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, шкоди», «відповідальність за
іншим ушкодженням здоров'я або смертю. шкоду»
тощо.
Сформувати
Обмеження відповідальності в окремих негативне відношення до факту
деліктних правовідносинах з іноземним скоєння
правопорушення
та
елементом (за ядерну шкоду, за шкоду від провести
бесіду
про
забруднення нафтою, у сфері космічної неприпустимість
таких
дій
діяльності
тощо).
Процесуальне взагалі. З'ясувати місце та роль
положення
іноземної
держави. цивільного
процесу
та
Встановлення змісту іноземного права. комерційного
арбітражу
в
Здійснення нотаріальних дій. Легалізація системі
міжнародного
іноземних офіційних документів, способи приватного права. Навчитися
її здійснення. Визнання та виконання в вільно володіти термінологічним
Україні рішень іноземних судів. Закон апаратом
(«міжнародна
України «Про міжнародний арбітраж». підсудність», «арбітраж ad hoc»,
Арбітраж
ad
hoc.
Міжнародний «пророгаційні угоди», «апостиль»
комерційний арбітражний суд і Морська тощо).
арбітражна комісія (МАК) при Торговопромисловій
палаті
України,
їх
компетенція і регламентація діяльності.

