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Опис навчальної дисципліни
Мета вивчення
навчальної дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання

Система поточного та
підсумкового контролю
Базові знання
Мова викладання

Глибоке засвоєння студентами обсягу знань, що формують правничий світогляд
особистості, юридичне мислення, набуття навичок застосування теоретичних правових
знань у практичних ситуаціях, що виникають у сфері міжнародних приватноправових
відносин.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна
робота – 72 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
методи навчання – індивідуальна дослідно-аналітична діяльність студентів щодо
підготовки презентацій, рефератів; виїзні заняття в органах влади і місцевого
самоврядування; виконання творчих робіт; case-study
Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення
матеріалу теми; виконання практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях;
поточна модульна робота; доповіді з рефератами та їх обговорення; моделювання
правових ситуацій; оцінка підготовлених проектів документів.
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність базових знань про цивільні, приватно-правові відносини та їх правове
регулювання (Цивільне право, Господарське право, Сімейне право, Трудове право тощо)
Українська

№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
ситуаціях
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю
Знання та розуміння предметної області та Формулювати власні обґрунтовані судження на основі
розуміння професійної діяльності
аналізу відомої проблеми
Здатність вчитися і оволодівати сучасними Вільно використовувати для професійної діяльності
знаннями
доступні інформаційні технології і бази даних
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як Застосовувати набуті знання у різних правових
члена суспільства, усвідомлювати цінності ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і
громадянського (вільного демократичного) формувати обґрунтовані правові висновки
суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знання і розуміння міжнародних стандартів Виявляти знання і розуміння основних сучасних
прав людини, положень Конвенції про захист правових
доктрин,
цінностей
та
принципів
прав людини та основоположних свобод, а функціонування національної правової системи
також практики Європейського суду з прав
людини
Здатність застосовувати знання завдань, Демонструвати необхідні знання та розуміння
принципів і доктрин національного права, а сутності та змісту основних правових інститутів і
також змісту правових інститутів, щонайменше норм фундаментальних галузей права
з таких галузей права, як: конституційне право,
адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право
Знання і розуміння особливостей реалізації та Застосовувати набуті знання у різних правових
застосування
норм
матеріального
і ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і
процесуального права
формувати обґрунтовані правові висновки
Здатність визначати належні та прийнятні для
юридичного аналізу факти
Здатність аналізувати правові проблеми,
формувати та обґрунтовувати правові позиції
Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності
Здатність до самостійної підготовки проектів Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з
актів правозастосування
різних джерел
Здатність до логічного, критичного і системного Надавати консультації щодо можливих способів
аналізу документів, розуміння їх правового захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових
характеру і значення
ситуаціях

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Тема 1. Вступ до
міжнародного
приватного права

Тема 2. Джерела
(форми)
міжнародного
приватного права

Тема 3. Колізійні
норми
міжнародного
приватного права.
Застосування
іноземного права.

Тема 4. Правове
становище фізичних
осіб у міжнародному
приватному праві.

Тема 5. Правове
становище
юридичних осіб у
міжнародному
приватному праві

Тема 6. Держава як
учасник

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

МОДУЛЬ 1.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття, предмет та система міжнародного приватного
правових ситуацій; виконання права; 2) Принципи та функції міжнародного приватного
навчальних та практичних завдань; права; 3) Методи правового регулювання у міжнародному
завдання
самостійної
роботи; приватному праві; 4) Сучасні проблеми міжнародного
вибіркове тестування
приватного права.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Види джерел міжнародного приватного права (далі –
правових ситуацій; виконання МПП) та їх загальна характеристика; 2) Національне
навчальних та практичних завдань; законодавство як джерело МПП; 3) Міжнародні договори
завдання
самостійної
роботи; України як джерело МПП; 4) Звичай як джерело МПП;
вибіркове тестування
5) Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного
права в окремих країнах системи загального права.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти схему джерел.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття, структура та види колізійних норм;
правових ситуацій; виконання 2) Застосування колізійних норм. Правова кваліфікація;
навчальних та практичних завдань; 3) Приховані колізії законів. Уніфікація і гармонізація у
завдання
самостійної
роботи; міжнародному приватному праві: поняття, відмінності та
вибіркове тестування
взаємодія; 4) Взаємність і реторсія у міжнародному
приватному праві.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття особистого закону фізичної особи; 2) Правовий
правових ситуацій; виконання статус іноземців і осіб без громадянства в Україні;
навчальних та практичних завдань; 3) Цивільна правоздатність і дієздатність іноземних
завдання
самостійної
роботи; фізичних осіб. Основні колізійні питання; 4) Особливості
вибіркове тестування
правового статусу біженців, біпатридів, деяких інших осіб;
4) Безвісна відсутність та оголошення особи померлою у
міжнародному приватному праві; 5) Правовий статус
закордонного українця.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття особистого закону (статуту) і національності
правових ситуацій; виконання юридичної особи; 2) Доктрини (теорії) інкорпорації,
навчальних та практичних завдань; осілості, центру експлуатації, контролю; 3) Цивільна
завдання
самостійної
роботи; правоздатність та дієздатність юридичної особи за
вибіркове тестування
законодавством України; 4) Іноземні юридичні особи в
Україні, правовий режим їх діяльності; 5) Міжнародні
транснаціональні корпорації. Проблема міжнародних
юридичних осіб.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Держава як суб’єкт приватно-правових відносин з

Назва теми
приватноправових
відносин з
іноземним
елементом

Види робіт
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування
Поточна
модульна
робота
(тестування)

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

іноземним елементом. Особливості правового становища
держави у міжнародних приватно-правових
правовідносинах; 2) Поняття та види імунітету держави у
міжнародному приватному праві. Теорії абсолютного,
функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на
формування національного законодавства про імунітет
іноземних держав; 3) Міжнародно-правові кодифікації з
питань імунітету держави; 4) Поняття і зміст
юрисдикційного імунітету держави; 5) Імунітет власності
держави.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Тема 7. Право
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
власності у
матеріалу теми, моделювання 1) Характеристика права власності в міжнародних
міжнародному
правових ситуацій; виконання приватних відносинах. Основні акти міжнародного права;
приватному праві
навчальних та практичних завдань; 2) Колізійні питання права власності; 3) Об’єкти права
завдання
самостійної
роботи; власності іноземців в Україні; 4) Правовий режим
вибіркове тестування
іноземних інвестицій; 5) Колізійні аспекти повернення
національної культурної спадщини; 6) Колізійні питання
права власності та інших речових прав на рухоме майно, що
перебуває в дорозі.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 8.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
Регулювання
матеріалу теми, моделювання 1) Міжнародно правова охорона прав на об’єкти права
відносин щодо
правових ситуацій; виконання інтелектуальної власності; 2) Основні міжнародні угоди
інтелектуальної
навчальних та практичних завдань; щодо охорони авторських і суміжних прав; 3) Міжнародновласності у
завдання
самостійної
роботи; правова охорона прав на об’єкти права промислової
міжнародному
вибіркове тестування
власності. Колізійні питання реєстрацію права на
приватному праві
торговельні марки; 4) Угода СОТ щодо торговельних
аспектів прав інтелектуальної власності.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 9. Правочини
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
та зобов’язання в
матеріалу теми, моделювання 1) Загальні положення договірного права у міжнародному
міжнародному
правових ситуацій; виконання обігу. Поняття і особливості зовнішньоекономічного
приватному праві.
навчальних та практичних завдань; договору (контракту); 2) Право, що застосовується до
Загальні положення завдання
самостійної
роботи; договору. Колізійні питання договірних зобов’язань;
про договір у
вибіркове тестування
3) Вимоги чинного законодавства України стосовно форми,
міжнародному
змісту і порядку укладення зовнішньоекономічних
приватному праві.
договорів (контрактів); 4) Правила МТП для використання
торговельних термінів у національній, та міжнародній
торгівлі ІНКОТЕРМС.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 10. Договір
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
міжнародної
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів;
купівлі-продажу
правових ситуацій; виконання 2) Уніфікація матеріально-правових норм у сфері
товарів
навчальних та практичних завдань; міжнародної купівлі-продажу товарів. Конвенція ООН про
завдання
самостійної
роботи; договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень,
вибіркове тестування
1980 р.); 3) Колізійні питання щодо форми та змісту
договору міжнародної купівлі-продажу товарів;
4) Особливості укладання, зміни та припинення договору
міжнародної купівлі-продажу товарів. Визначення моменту,
з настанням якого договір вважається укладеним, правила

Назва теми

Види робіт

Тема 11.
Міжнародні
перевезення
вантажів і
пасажирів

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 12.
Зобов’язання
внаслідок
заподіяння шкоди у
міжнародному
приватному праві

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 13. Трудові
відносини у
міжнародному
приватному праві

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 14. Шлюбносімейні відносини у
міжнародному
приватному праві

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 15. Спадкові
відносини в
міжнародному
приватному праві.

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
переходу ризиків.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Поняття та види міжнародних перевезень, загальна
характеристика їх правового регулювання; 2) Міжнародноправове регулювання міжнародних перевезень. Уніфікація
правил міжнародних перевезень та основні транспортні
конвенції; 3) Особливості правового регулювання окремих
видів міжнародних перевезень: а) Міжнародні морські та
річкові перевезення; б) Міжнародні залізничні перевезення;
в) Міжнародні автомобільні перевезення; г) Міжнародні
повітряні перевезення; д) Міжнародні пасажирські
перевезення та інші види перевезень.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Особливості колізійного регулювання відшкодування
шкоди, завданої іноземною державою; 2) Роль міжнародних
угод у колізійно-правовому регулюванні зобов’язань із
завдання шкоди; 3) Гаазька конвенція 1973 р. про право, що
застосовується до відповідальності виготівника;
4) Особливості колізійного регулювання відшкодування
моральної шкоди.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Міжнародне приватне трудове право як підгалузь
міжнародного приватного права; 2) Трудові відносини з
іноземним елементом та джерела їх правового регулювання;
3) Колізійні питання трудових відносин. Право, що
застосовується до трудового договору; 4) Праця громадян
України за кордоном. Регулювання посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних
відносин у праві різних держав; 2) Колізійне регулювання
укладання та розірвання шлюбу в міжнародному
приватному праві; 3) Правові наслідки щодо шлюбу,
укладеного з іноземцем. Права та обов’язки подружжя;
4) Майнові відносини подружжя в міжнародному
приватному праві. Міжнародне усиновлення та його
наслідки; 5) Аліментні зобов’язання в міжнародному
приватному праві.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Поняття та принципи спадкування у міжнародному
приватному праві. Основні колізії у спадкуванні за
міжнародним приватним правом. Міжнародно-правове
регулювання спадкових відносин; 2) Спадкові права
іноземців в Україні. Норми з питань спадкування, що
містяться у міжнародних договорах про надання правової

Назва теми

Види робіт

Тема 16. Цивільний
процес у
міжнародному
приватному праві

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 17.
Міжнародний
комерційний
арбітраж

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування.
Поточна
модульна
робота
(тестування)
ПМК (залік)

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
допомоги у цивільних справах за участю України;
3) Спадкові права українських громадян за кордоном.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Поняття, зміст і місце цивільного процесу в системі
міжнародного приватного права. Джерела міжнародного
цивільного процесу; 2) Правове становище іноземців у
міжнародному цивільному процесі. Особливості
процесуального положення іноземної держави;
3) Міжнародна підсудність цивільних справ з іноземним
елементом. Прерогаційні угоди; 4) Взаємна цивільнопроцесуальна допомога. Іноземні судові доручення;
5) Визнання та примусове виконання іноземних судових
рішень.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Поняття і правова природа міжнародного комерційного
арбітражу, міжнародно-правові та законодавчі засади його
діяльності; 2) Види третейських (арбітражних) судів.
Арбітраж ad hoc; 3) Основні міжнародно-правові акти щодо
міжнародного комерційного арбітражу. (Конвенція про
визнання і виконання іноземних арбітражних рішень (НьюЙорк, 1958 p.); Європейська конвенція про
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.; Міжнародні
регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний
арбітраж ЮНСІТРАЛ тощо); 4) Міжнародний комерційний
арбітражний суд і Морська арбітражна комісія (МАК) при
Торгово-промисловій палаті України, їх компетенція і
регламентація діяльності; 5) Арбітражна угода: форма,
зміст та правове значення; 6) Арбітражні рішення, порядок
їх виконання; 7) Основні положення Закону України «Про
міжнародний комерційний арбітраж».
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни

Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).
Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу.
Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index).
Пакет тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest.

•
•

•
•

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в
процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика).
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про
зарахування результатів неформальної освіти

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (1,5 балів); обговорення матеріалу теми (18,5 балів);
виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування
41
(загалом – 4 балів); поточна модульна робота (тестування) (17 балів)
Модуль 2 (теми 7-17): відвідування занять (2,5 балів); обговорення матеріалу теми (25,5 балів);
виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування
59
(загалом – 8 балів); поточна модульна робота (тестування) (23 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти
за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни

