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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Актуальні проблеми публічного та приватного права» 

 

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми методології права 

Тема 1. Актуальні питання систематизації права 

Природне і позитивне право як основні складові елементи правової 

дійсності.  

Структурування (систематизація) права: методологічні підходи та 

проблеми їх застосування.  

Система права і система законодавства: співвідношення та взаємозв’язок.  

Публічне та приватне право: сучасні підходи до структурування права. 

Конвергенція правових систем: сучасні тенденції. 

Тема 2. Актуальні питання джерел права 

Система джерел права: загальна характеристика. 

Нормативно-правовий акт у системі джерел права.  

Правовий звичай як джерело правового регулювання. 

Правовий прецедент як джерело правового регулювання. 

Застосування судової практики (судового прецеденту) в Україні: сучасні 

тенденції. 

Договір як джерело правового регулювання.  

Принципи права, правова доктрина та релігійні норми у системі джерел 

права. 

Тема 3. Зловживання правом як правовий феномен 

Поняття та зміст зловживання правом.  

Розвиток концепції зловживання правом  

Недопустимість зловживання правом як правовий принцип. 

Проблеми кваліфікації зловживання правом. 

Правове регулювання недопустимості зловживання правом у 

законодавстві України. 



Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми приватного права 

Тема 4. Рекодифікація цивільного права 

Поняття, зміст та завдання рекодифікації цивільного права. 

Концепція та основні напрямки рекодифікації цивільного права. 

Рекодифікація положень речового права. 

Рекодифікація положень договірного права. 

Рекодифікація положень спадкового права. 

Оновлення правового регулювання господарської діяльності. 

Тема 5. Актуальні проблеми сімейного права 

Місце сімейного права у правовій системі України. 

Сучасні концепції шлюбу та особливості їх правового регулювання. 

Фактичне партнерство: проблеми та тенденції правового регулювання. 

Інститут шлюбного договору: зміст та сфера застосування. 

Міжнародна уніфікація правового регулювання сімейних відносин. 

Тема 6. Актуальні проблеми міжнародного приватного права 

Проблеми предмета та методу міжнародного приватного права 

Місце міжнародного права у системі права. 

Проблеми та стадії застосування колізійних норм: 

- кваліфікації колізійної норми; 

- взаємність та реторсія; 

- зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни; 

Проблеми встановлення змісту іноземного права. 

Проблеми застосування положень іноземного права. 

Інститут імперативних (надімперативних) норм у міжнародному 

приватному праві. 

Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми публічного права 

Тема 7. Актуальні проблеми конституційного права 

Розвиток конституційного та муніципального права в Україні: досвід, 

проблеми, перспективи.  

Проблеми розвитку інститутів прямої та представницької демократії. 

Модернізація виборчого та референдного права.  



Проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання 

діяльності органів публічної влади.  

 


