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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ на навчання для здобуття ступень вищої освіти «магістр» на
основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з
інших спеціальностей - у формі вступного іспиту з іноземної мови та
фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження
додаткового (их) вступного (их) випробування(ь) для осіб, які здобули
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки)).
Додаткове фахове вступне випробування – тестування проводиться у
письмовій формі за завданнями, що розроблені кафедрою міжнародного
права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН
України і охоплюють ключові розділи навчальних дисциплін фахової
підготовки юристів-міжнародників за відповідним ступенем вищої освіти.
- міжнародне публічне право;
- міжнародне приватне право;
- європейське право.
Кожен варіант тестів для осіб, які вступають на ступень вищої освіти
магістр складається з 2 рівнів по 10 завдань кожний.
Серед запропонованих варіантів відповідей абітурієнт повинен вибрати
одну правильну на рівні А, та декілька на рівні Б.
Рівень підготовки абітурієнтів оцінюється за результатами виконаних
завдань. За кожне правильне вирішення тестового завдання абітурієнт
отримує 10 балів. За кожне неправильне вирішення тестового завдання
абітурієнт отримує 0 балів.
Мінімальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань,
складає 100 балів. Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення
тестових завдань, складає 200 балів.
Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей
(письмової роботи) шляхом вписування необхідної відповіді. Він
заповнюється ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується
номер варіанта на аркуші письмової роботи. Жодні зайві помітки на аркуші
письмової роботи не допускаються.
Тестові завдання повинні бути виконані протягом 120 хвилин.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Перелік тем з навчальних дисциплін, що виносяться на тестування
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Поняття міжнародного публічного права. Історія та становлення і
розвиток міжнародного публічного права. Норми міжнародного публічного

права. Джерела міжнародного права. Імплементація та інкорпорація норм
міжнародного права та кодифікація міжнародного права.
Основні принципи міжнародного публічного права. Поняття суб’єкта
міжнародному публічному праві. Інститут визнання у міжнародному праві.
Інститут правонаступництва у міжнародному праві. Відповідальність у
міжнародному праві.
Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Дипломатичне
та консульське право. Право міжнародних організацій.
Поняття території як правової категорії у міжнародному праві .
Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне право. Міжнародне
космічне право. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища.
Право

міжнародної

Міжнародно-правові

безпеки

мирні

засоби

і

міжнародні
розв’язання

збройні

конфлікти.

міжнародних

спорів.

Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне співробітництво держав по
боротьбі зі злочинністю.
Україна і міжнародне право. Роль міжнародного права в умовах
глобалізації.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО
Європейське право і європейський правовий простір.

Європейський

Союз як інтеграційне міждержавне об’єднання особливого характеру (sui
generis). Організаційний механізм Європейського Союзу.
Право Європейського Союзу: поняття, сутність та система. Джерела
права Європейського Союзу. Правотворчі процедури, що застосовуються в
Європейському Союзі.
Основні галузі і сфери регулювання права Європейського Союзу.
Шенгенське право. Основи правового статусу людини і громадянина в праві
Європейського Союзу.

Рада

Європи

як

провідна

європейська

міжнародна

міжурядова

організація. Правове регулювання основних напрямків діяльності Ради
Європи. Правові механізми ОБСЄ, ОЕСР, ЄАВТ та інших форм регіональної
співпраці як складові європейського права.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Вступ у міжнародне приватне право. Вчення про колізійну норму.
Загальні засади міжнародного приватного права. Джерела міжнародного
приватного права. Суб’єкти міжнародного приватного права
Право власності та інші речові права в міжнародному приватному праві.
Колізійні норми щодо правочинів та договірних зобов’язань. Недоговірні
зобов’язання в міжнародному приватному праві.
Особливості

регулювання

шлюбно-сімейних

відносин

нормами

міжнародного приватного права. Трудові відносини в міжнародному
приватному праві. Особливості регулювання спадкових відносин нормами
міжнародного приватного права.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУИ
Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс; отв. ред.
В. Н. Шенаев. – М.: Наука, 1996. – 395 с.
2.
Антонович М. М. Міжнародне публічне право. – К.: Вид.дім «КМ
Академія»; Алеута, 2003. – 308 с.
3.
Анцелевич Г. О.
Міжнародне
публічне
право:
підручник
/
Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.
4.
Баймуратов Міжнародне право: учебник / М. О. Баймуратов. - Вид. 2-е,
доп. - Х. : Одіссей, 2001. - 672 с.
5.
Бенуа-Ромер Ф. Право Совета Европы. На пути к общеевропейскому
правовому пространству / Бенуа-Ромер Ф., Клебес Х.; пер. з англ. – М.: Издво „Весь мир”, 2007. – 296 с.
6.
Богуславский М. М. Международное частное право. – 5-е изд. перераб
и доп. – М., 2006. − 606 с.
1.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи
товаров: практика применения в России и за рубежом / отв. ред.
А. С. Комаров. – М., 2007. − 288 с.
8.
Венская конвенция о праве международных договоров: комментарий /
[сост. и автор комментариев А. Н. Талалаев]. – М.: Юрид. лит., 1997. – 336 с.
9.
Гассер Г.-П. Международное гуманитарное право: Введение. — М., 1995.
− 125 с.
10.
Гердеґен М. Європейське право / М. Гердеґен [пер. з нім.] – К.:
«К.І.С.», 2008. – 528 с.
11.
Гуменюк Б. І. Сучасна дипломатична служба: навч. посіб. /. Б. І. Гуменюк,
О. В. Щерба. – К.: Либідь, 2001. – 255 с.
12.
Дмитрієв А. І., Мацко А. С, Муравйов В. І. та ін. Міжнародне публічне
право: Практикум; Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губерський. — К., 2001.
— 352 с.
13.
Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых
отношений. Учебное пособие – К., 1992. − 248 с.
14.
Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного
законодавства від 1968р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_112.
15.
Європейська конвенція щодо імунітету держав від 1972 р. //
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_060.
16.
Задорожній О. В., Буткевич В. Г., Мицик В. В. Конспект лекцій з
основ теорії міжнародного права. — К., 2001. − 408 с.
17.
Кашкин С. Ю. Основы права Европейского Союза. — М., 1997. − 368 с.
18.
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / В. Кернз; [пер. з
англ.]. – К.: Знання, 2002. – 381 с.
19.
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
1980
р.
//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_003.
20.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про юрисдикційні імунітети
держав та їх власності 2004 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_e50.
21.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
22.
Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами
та іноземними особами від 1965 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_060.
23.
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах від 1993 р. // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/997_009.
24.
Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних
документів від 1965 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_082.
7.

Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення /
В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.
26.
Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і
етапи становлення. — К., 2001. − 448 с.
27.
Лукашук И. И. Источники международного права. К ., 1966. − 127 с.
28.
Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми
інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія
/ Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2003. – 304 с.
29.
Міжнародне економічне право [Текст]: підруч. для студ. вузів /
В. Ф. Опришко; Міжнар. Фонд «Відродження». - К.: Либідь, 1995. - 192 с.
30.
Міжнародне право. Основні галузі: підручник / [В. Г. Буткевич,
С. А. Войтович, О. М. Григоров та ін.]. – К.: Либідь, 2004. – 816 с.
31.
Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред.
А. С. Довгерта. – К., 2001. − 334 с.
32.
Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980— 2000 роки /
Наук. кер. Л. Ф. Гайдуков. — К., 2001. − 244 с.
33.
Муравйов В. І. Правові засади регулювання економічних відносин
Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика): монографія /
В. І. Муравйов. – К.: Академ-Прес, 2002. – 426 с.
34.
Права и свободы народов в современных источниках международного
права: Сб. документов / Сост. Р. А. Тузмухамедов. — Казань, 1995. − 231 с.
35.
Садиков О. Н. Коллизионные нормы в современном международном
частном праве // Советский ежегодник международного права. 1982. –
М., 1983. – С. 205-220.
36.
Сандровский К. К. Право внешних сношений: учебник для ВУЗОВ /
К. К. Сандровский.– Киев: Вища шк., 1986.– 327 с.
37.
Степанюк А. А. Коллизии наследования в международном частном
праве. - Харьков, 2004. − 160 с.
38.
Хачатурян А. Г'. Унификация коллизионных форм в международном
частном праве. — К., 1993. − 167 с.
39.
Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические
проблемы. − М.: Междунар. отношения. - 1993. - 296 с.
40.
Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.,
2006. − 608 с.
25.

Голова фахової атестаційної комісії
К.ю.н., доцент кафедри цивільно і кримінально
правових дисциплін, декан юридичного факультету,
заступник голови Приймальної комісії
Д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства
Член атестаційної комісії
Старший викладач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства

Т.Ю. Тарасевич
В.Н. Денисов
Т.М. Борисова

