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ВСТУП
Міжнародне приватне право є важливою навчальною дисципліною і
вивчається з метою забезпечення професійної підготовки фахівців у
сфері юриспруденції згідно з сучасними кваліфікаційними вимогами.
Основне її завдання полягає в ознайомленні студентів з теоретичними та
практичними питаннями колізійного та матеріально-правового
регулювання приватноправових та процесуальних відносин з іноземним
елементом, зокрема предметом і методом міжнародного приватного
права, його системою та джерелами; особливостями правозастосування в
даній галузі (поняттями та видами колізійних норм, підставами та
межами застосування іноземного приватного права судовими органами
України); правовим статусом суб’єктів міжнародних приватноправових
відносин, особливостями правового регулювання відносин власності,
зобов’язальних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин,
ускладнених іноземним елементом.
Предметом навчальної дисципліни «Міжнародне приватне
право» є міжнародні приватноправові відносини (ґрунтуються на
засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності, суб'єктами яких є фізичні та юридичні особи),
ускладнені іноземним елементом.
Міждисциплінарні
зв’язки
навчальної
дисципліни
визначаються її інтегральним характером, міждисциплінарним
дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а
також фахових спеціальних юридичних та економічних дисциплін.
Програма курсу враховує раніше набуті студентами під час вивчення
курсу «Цивільне право», «Трудове право», «Цивільний процес»,
«Сімейне право» та інших дисциплін знання, готує їх до вивчення у
майбутньому спеціальних юридичних дисциплін («Міжнародне
економічне право», «Право європейського союзу» тощо).
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1. – «Загальні засади міжнародного приватного права».
Модуль 2. – «Особливості регулювання міжнародних приватноправових відносин».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне
приватне право» є 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. Важливою складовою є набуття навичок
самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й
оновлення правових знань, що безпосередньо формує правосвідомість
і правову культуру фахівця.
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1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни
«міжнародне приватне право» є: засвоєння основних міжнародноправових угод і конвенцій з регулювання приватноправових відносин,
ускладнених
іноземним
елементом;
знання
вітчизняного
законодавства з міжнародного приватного права; орієнтування в
основних положеннях законодавства окремих країн; уміння
застосовувати норми правових актів у практичних ситуаціях, зокрема
при укладенні міжнародних комерційних контрактів, вирішенні спорів
у міжнародних комерційних арбітражних судах; ознайомлення з
судовою та арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним
елементом, з методологією отримання інформації щодо різноманітних
аспектів МПП, у тому числі за допомогою бібліографії та сучасних
технічних засобів (електронних баз даних та Інтернету).
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у
результаті вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право»
студенти повинні:
Навчальна програма курсу складається із двох частин – Загальної
частини та Особливої частини міжнародного приватного права.
знати:
– визначення понять, що характеризують базові елементи механізму
регулювання міжнародно-правових відносин;
– зміст основних принципів міжнародного приватного права;
– основні інститути, поняття та категорії міжнародного приватного
права;
– основні положення закону України «Про міжнародне приватне
право»;
– сучасний стан проблем науки міжнародного приватного права;
– підстави та межі застосування іноземного приватного права;
– особливості правового статусу іноземних осіб та їх майна в Україні;
– основи правового регулювання міжнародного обороту товарів, робіт,
послуг та результатів інтелектуальної діяльності;
– особливості розв’язання колізії юрисдикцій та провадження у справах
з іноземним елементом.
вміти:
– користуватися спеціальною правовою термінологією;
– застосовувати правові знання для обґрунтованої оцінки
практичних ситуацій і правових наслідків, що виникають з них;
– вирішувати конкретні практичні питання з використанням і
посиланням на відповідні нормативно-правові джерела та
практику міжнародного комерційного арбітражу;
– правильно тлумачити й застосовувати колізійні та матеріальні
норми міжнародного приватного права на практиці.
Пропонована навчальна програма з дисципліни «Міжнародне
приватне право» передбачає поєднання вивчення теоретичного
5

матеріалу та практичних аспектів створення у світі конструктивного
інструменту дотримання загальних та спеціальних принципів
міжнародного права, належного забезпечення законних прав та
інтересів юридичних та фізичних осіб у сфері міжнародних
приватноправових відносин, соціального забезпечення тощо.
Зазначені у програмі мета і завдання цієї навчальної дисципліни
реалізуються у темах, які послідовно розкривають теоретичні поняття,
нормативні положення та правові інститути, які мають загальний
характер і властиві для міжнародних приватноправових відносин,
відображають специфіку міжнародного співробітництва.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години, 4
кредити ЄКТС.
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної
програми дисципліни «Міжнародне приватне право», затвердженої
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 року
(протокол № 5).
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни для

студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітньокваліфікаційного рівня бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS – 4.
2. Кількість модулів: денна – 2, заочна – 2.
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану (зазначити)
нормативна
4. Курс: денна 4, заочна 4.
5. Семестр: денна 7, заочна 8.
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 144 год.
- лекції: 34 год.
- семінарські заняття: 30 год.
- самостійна робота: 60 год. ; - індивідуальні: 20 год.
- вид підсумкового контролю: екзамен.
- кількість годин на тиждень: 4 год.
7. Заочна форма навчання, годин: 144 год.
- лекції: 6 год.
- практичні заняття: 6 год.
- самостійна робота: 132 год.
- вид підсумкового контролю: екзамен.

Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни для
студентів напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» освітньокваліфікаційного рівня бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS – 4.
2. Кількість модулів: денна – 2, заочна – 2.
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану (зазначити)
нормативна
4. Курс: денна 2, заочна 2.
5. Семестр: денна 3, заочна 4.
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 144 год.
- лекції: 34 год.
- семінарські заняття: 30 год.
- самостійна робота: 60 год. ; - індивідуальні: 20 год.
- вид підсумкового контролю: екзамен.
- кількість годин на тиждень: 4 год.
7. Заочна форма навчання, годин: 144 год.
- лекції: 6 год.
- практичні заняття: 6 год.
- самостійна робота: 132 год.
- вид підсумкового контролю: екзамен.
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр
Таблиця 2.2. Робочий графік дисципліни «Міжнародне приватне право» на І семестр
для студентів напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство»
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 64 год., у т.ч.:
- лекція – 34 год.
- семінарське – 30 год.
2. Самостійна робота
студента – 60 год., у т.ч.
- виконання домашніх
завдань
- підготовка до практичних
занять
3. Індивідуальноконсультативна робота –
20 год.
4. Проведення модульної
контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

1
4
4

2
4
2
2

3
4
2
2

4
4
2
2

5
4
2
2

6
4
2
2

7
4
2
2

Тижнів, годин
8
9 10 11
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

4

4

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

Х

12
4
2
2

13
4
2
2

14
4
2
2

15
4
2
2

16
4
2
2

17

18

Х

Х

Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни
з розподілом навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародне
приватне право» для студентів денної форми навчання напряму
підготовки 6.030401і, 6.030401 «Правознавство»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
3 4
5
6
7
Модуль 1. Загальні засади міжнародного приватного права
Вступ до міжнародного приватного
8 2
2
–
1
права.
Джерела (форми) міжнародного
8 2
2
–
1
приватного права.
Загальні поняття міжнародного
10 2
2
–
1
приватного права.
Правове положення фізичних осіб у
10 2
2
–
1
міжнародному приватному праві.
Правове положення юридичних осіб
10 2
2
–
1
у міжнародному приватному праві.
Держава як учасник
приватноправових відносин з
8 2
2
–
1
іноземним елементом.
54 12 12 –
6
Загалом
Модуль 2. Особливості регулювання
міжнародних приватноправових відносин
Право власності у міжнародному
8 2
2
–
1
приватному праві.
Інтелектуальна власність у
7 2
2
–
1
міжнародному приватному праві.
Договір у міжнародному приватному
8 2
2
–
1
праві.
Договір міжнародної купівлі8 2
2
–
1
продажу товарів.
Міжнародні перевезення вантажів і
8 2
2
–
1
пасажирів.
Правочини та зобов’язання в
4 –
–
–
1
міжнародному приватному праві.

самостійна
робота

індивідуальноконсультативна робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

8
3
3
5
5
5
3
24

3
2
3
3
3
3

1
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
3 4
Зобов’язання внаслідок заподіяння
шкоди у міжнародному приватному
8 2
праві.
Трудові відносини у міжнародному
8 2
приватному праві.
Шлюбно-сімейні відносини у
8 2
міжнародному приватному праві.
Спадкові відносини в міжнародному
8 2
приватному праві.
Цивільний процес у міжнародному
8 2
приватному праві.
Міжнародний комерційний арбітраж. 8 2
90 22
Загалом
144 34
Разом із курсу:

5

6

7

8

2

–

1

3

2

–

1

3

2

–

1

3

–

–

2

4

–

–

2

4

2
18
30

–
–
–

1
16
20

2
40
60
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародне
приватне право» для студентів заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030401і, 6.030401 «Правознавство»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
3 4
5
6
7
Модуль 1. Загальні засади міжнародного приватного права
Вступ до міжнародного приватного
8 2
–
–
–
права.
Джерела (форми) міжнародного
8 –
–
–
–
приватного права.
Загальні поняття міжнародного
10 2
–
–
–
приватного права.
Правове положення фізичних осіб у
10 –
–
2
–
міжнародному приватному праві.
Правове положення юридичних осіб
10 –
–
–
–
у міжнародному приватному праві.
Держава як учасник
приватноправових відносин з
8 –
–
–
–
іноземним елементом.
54 4
–
2
–
Загалом
Модуль 2. Особливості регулювання
міжнародних приватноправових відносин
Право власності у міжнародному
8 –
–
–
–
приватному праві.
Інтелектуальна власність у
7 –
–
–
–
міжнародному приватному праві.
Договір у міжнародному приватному
8 2
–
–
–
праві.
Договір міжнародної купівлі8 –
–
2
–
продажу товарів.
Міжнародні перевезення вантажів і
8 –
–
–
–
пасажирів.
Правочини та зобов’язання в
4 –
–
–
–
міжнародному приватному праві.
Зобов’язання внаслідок заподіяння
8 –
–
–
–

самостійна
робота

індивідуальноконсультативна робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

8
6
8
8
8
10
8
48

8
7
6
6
8
4
8
11

1
14.
15.
16.
17.
18.

шкоди у міжнародному приватному
праві.
2
3
Трудові відносини у міжнародному
8
приватному праві.
Шлюбно-сімейні відносини у
8
міжнародному приватному праві.
Спадкові відносини в міжнародному
8
приватному праві.
Цивільний процес у міжнародному
8
приватному праві.
Міжнародний комерційний арбітраж. 7
90
Загалом
144
Разом із курсу:

4

5

6

7

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–
2
6

–
–
–

2
4
6

–
–
–

5
84
132

12

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародне
приватне право» для студентів ЛЦДН напряму підготовки 6.030401і,
6.030401 «Правознавство»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
3 4
5
6
7
Модуль 1. Загальні засади міжнародного приватного права
Вступ до міжнародного приватного
8 2
–
–
–
права.
Джерела (форми) міжнародного
8 –
–
–
–
приватного права.
Загальні поняття міжнародного
10 2
–
–
–
приватного права.
Правове положення фізичних осіб у
10 –
–
2
–
міжнародному приватному праві.
Правове положення юридичних осіб
10 –
–
–
–
у міжнародному приватному праві.
Держава як учасник
приватноправових відносин з
8 –
–
–
–
іноземним елементом.
54 4
–
2
–
Загалом
Модуль 2. Особливості регулювання
міжнародних приватноправових відносин
Право власності у міжнародному
8 –
–
–
–
приватному праві.
Інтелектуальна власність у
7 –
–
–
–
міжнародному приватному праві.
Договір у міжнародному приватному
8 2
–
–
–
праві.
Договір міжнародної купівлі8 –
–
2
–
продажу товарів.
Міжнародні перевезення вантажів і
8 –
–
–
–
пасажирів.
Правочини та зобов’язання в
4 –
–
–
–
міжнародному приватному праві.
Зобов’язання внаслідок заподіяння
8 –
–
–
–

самостійна
робота

індивідуальноконсультативна робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

8
6
8
8
8
10
8
48

8
7
6
6
8
4
8
13

1
14.
15.
16.
17.
18.

шкоди у міжнародному приватному
праві.
2
3
Трудові відносини у міжнародному
8
приватному праві.
Шлюбно-сімейні відносини у
8
міжнародному приватному праві.
Спадкові відносини в міжнародному
8
приватному праві.
Цивільний процес у міжнародному
8
приватному праві.
Міжнародний комерційний арбітраж. 7
90
Загалом
144
Разом із курсу:

4

5

6

7

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

8

–
2
6

–
–
–

2
4
6

–
–
–

5
84
132
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
«Міжнародне приватне право», яка викладається для студентів денної форми навчання
Назва модуля (розділу), теми та питання
теми (лекції)
1

ОбНазва теми та питання семінарського,
сяг
практичного або лабораторного заняття
год.
2

3

Інф. джерела
Об- (порядковий
сяг
номер за
год. переліком)
4
5

Модуль 1. Загальні засади міжнародного приватного права
Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права
Лекція 1.: 1) Поняття, предмет та система
2 Семінарське заняття 1.: 1) Поняття, предмет
міжнародного приватного права;
та система міжнародного приватного права;
2) Принципи та функції міжнародного
2) Принципи та функції міжнародного
приватного права; 3) Методи правового
приватного права; 3) Методи правового
регулювання у міжнародному приватному
регулювання у міжнародному приватному
праві; 4) Сучасні проблеми міжнародного
праві; 4) Сучасні проблеми міжнародного
приватного права.
приватного права.
Тема 2. Джерела (форми) міжнародного приватного права
Лекція 2.: 1) Види джерел міжнародного
2 Семінарське заняття 2.: 1) Види джерел
приватного права (далі – МПП) та їх загальна
міжнародного приватного права (далі –
характеристика; 2) Національне
МПП) та їх загальна характеристика;
законодавство як джерело МПП;
2) Національне законодавство як джерело
3) Міжнародні договори України як джерело
МПП; 3) Міжнародні договори України як
МПП; 4) Звичай як джерело МПП;
джерело МПП; 4) Звичай як джерело МПП;
5) Судовий прецедент як джерело
5) Судовий прецедент як джерело
міжнародного приватного права в окремих
міжнародного приватного права в окремих
країнах системи загального права.
країнах системи загального права.

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

1

2
3
4
Тема 3. Загальні поняття міжнародного приватного права
Лекція 3.: 1) Поняття, структура та види
2 Семінарське заняття 3.: 1) Поняття,
2
колізійних норм; 2) Застосування колізійних
структура та види колізійних норм;
норм. Правова кваліфікація; 3) Приховані
2) Застосування колізійних норм. Правова
колізії законів. Уніфікація і гармонізація у
кваліфікація; 3) Приховані колізії законів.
міжнародному приватному праві: поняття,
Уніфікація і гармонізація у міжнародному
відмінності та взаємодія; 4) Взаємність і
приватному праві: поняття, відмінності та
реторсія у міжнародному приватному праві.
взаємодія; 4) Взаємність і реторсія у
міжнародному приватному праві.
Тема 4. Правове положення фізичних осіб у міжнародному приватному праві
Лекція 4.: 1) Поняття особистого закону
2 Семінарське заняття 4.: 1) Визначення
2
фізичної особи; 2) Правовий статус іноземців
понять «іноземець» та «особа без громадяні осіб без громадянства в Україні;
ства» за законодавством України; 2) Цивільна
3) Національний режим: колізійні питання
правоздатність і дієздатність іноземних
дієздатності; 4) Правовий статус
фізичних осіб. Основні колізійні питання;
закордонного українця.
3) Особливості правового статусу біженців,
біпатридів, деяких інших осіб; 4) Безвісна
відсутність та оголошення особи померлою у
міжнародному приватному праві.
Тема 5. Правове положення юридичних осіб у міжнародному приватному праві
Лекція 5.: 1) Поняття особистого закону
2 Семінарське заняття 5.: 1) Поняття особи2
(статуту) і національності юридичної особи;
стого закону (статуту) і національності юридич2) Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості,
ної особи; 2) Доктрини (теорії) інкорпорації,
центру експлуатації, контролю; 3) Цивільна
осілості, центру експлуатації, контролю;
правоздатність та дієздатність юридичної
3) Цивільна правоздатність та дієздатність
особи за законодавством України.
юридичної особи за законодавством України;
4) Іноземні юридичні особи в Україні,
правовий режим їх діяльності; 5) Міжнародні
транснаціональні корпорації. Проблема
міжнародних юридичних осіб.

5
1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
4
5
Тема 6. Держава як учасник приватноправових відносин з іноземним елементом
Лекція 6.: 1) Держава як суб’єкт приватно2 Семінарське заняття 6.: 1) Законодавство і
2 1, 3, 57, 58, 59,
правових відносин з іноземним елементом;
судова практика зарубіжних країн про
60, 61, 65
2) Особливості правового положення
імунітет іноземної держави; 2) Теорії
держави у міжнародних цивільних
абсолютного, функціонального та
правовідносинах; 3) Поняття та види
обмеженого імунітету, їх вплив на
імунітету держави у міжнародному
формування національного законодавства
приватному праві; 4) Міжнародно-правові
про імунітет іноземних держав; 3) Поняття і
кодифікації з питань імунітету держави.
зміст юрисдикційного імунітету держави;
4) Імунітет власності держави.
Модуль 2. Особливості регулювання міжнародних приватноправових відносин
Тема 7. Право власності у міжнародному приватному праві
Лекція 7.: 1) Загальні питання права
2 Семінарське заняття 7.: 1) Характеристика
власності у відносинах з «іноземним
права власності в міжнародних приватних
елементом»; 2) Колізійні питання права
відносинах. Основні акти міжнародного
власності у міжнародному приватному праві;
права; 2) Колізійні питання права власності;
3) Колізійні норми національного
3) Об’єкти права власності іноземців в
законодавства України, застосовувані до
Україні; 4) Правовий режим іноземних
вирішення питань про право власності й інші
інвестицій; 5) Колізійні аспекти повернення
речові права
національної культурної спадщини;
6) Колізійні питання права власності та
інших речових прав на рухоме майно, що
перебуває в дорозі.
Тема 8. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному праві
Лекція 8.: 1) Міжнародно правова охорона
2 Семінарське заняття 8.: 1) Міжнародно
прав на об’єкти права інтелектуальної
правова охорона прав на об’єкти права
власності; 2) Основні міжнародні угоди щодо
інтелектуальної власності; 2) Основні
охорони авторських і суміжних прав;
міжнародні угоди щодо охорони авторських і
3) Міжнародно-правова охорона прав на
суміжних прав; 3) Міжнародно-правова

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
об’єкти права промислової власності.
охорона прав на об’єкти права промислової
Колізійні питання реєстрацію права на
власності. Колізійні питання реєстрацію
торговельні марки; 4) Угода СОТ щодо
права на торговельні марки; 4) Угода СОТ
торговельних аспектів прав інтелектуальної
щодо торговельних аспектів прав
власності.
інтелектуальної власності.
Тема 9. Договір у міжнародному приватному праві
Лекція 9.: 1) Загальні положення договірного 2 Семінарське заняття 9.: 1) Загальні
права у міжнародному обігу. Поняття і
положення договірного права у
особливості зовнішньоекономічного
міжнародному обігу. Поняття і особливості
договору (контракту); 2) Право, що
зовнішньоекономічного договору
застосовується до договору. Колізійні
(контракту); 2) Право, що застосовується до
питання договірних зобов’язань; 3) Вимоги
договору. Колізійні питання договірних
чинного законодавства України стосовно
зобов’язань; 3) Вимоги чинного
форми, змісту і порядку укладення
законодавства України стосовно форми,
зовнішньоекономічних договорів
змісту і порядку укладення
(контрактів).
зовнішньоекономічних договорів
(контрактів); 4) Правила МТП для
використання торговельних термінів у
національній, та міжнародній торгівлі
ІНКОТЕРМС.
Тема 10. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Лекція 10.: 1) Поняття договору міжнародної 2 Семінарське заняття 10.: 1) Поняття
купівлі-продажу товарів; 2) Уніфікація
договору міжнародної купівлі-продажу
матеріально-правових норм у сфері
товарів; 2) Уніфікація матеріально-правових
міжнародної купівлі-продажу товарів.
норм у сфері міжнародної купівлі-продажу
Конвенція ООН про договори міжнародної
товарів. Конвенція ООН про договори
купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.);
міжнародної купівлі-продажу товарів
3) Колізійні питання щодо форми та змісту
(Відень, 1980 р.); 3) Колізійні питання щодо
договору міжнародної купівлі-продажу
форми та змісту договору міжнародної
товарів; 4) Особливості укладання, зміни та
купівлі-продажу товарів; 4) Особливості

4

5

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
припинення договору міжнародної купівліпродажу товарів.

2

3
укладання, зміни та припинення договору
міжнародної купівлі-продажу товарів.
Визначення моменту, з настанням якого
договір вважається укладеним, правила
переходу ризиків.
Тема 11. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів
Лекція 11.: 1) Поняття та види міжнародних
2 Семінарське заняття 11.: 1) Поняття та види
перевезень, загальна характеристика їх
міжнародних перевезень, загальна
правового регулювання; 2) Міжнароднохарактеристика їх правового регулювання;
правове регулювання міжнародних
2) Міжнародно-правове регулювання
перевезень. Уніфікація правил міжнародних
міжнародних перевезень. Уніфікація правил
перевезень та основні транспортні конвенції;
міжнародних перевезень та основні
3) Особливості правового регулювання
транспортні конвенції; 3) Особливості
окремих видів міжнародних перевезень.
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.
Тема 12. Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному праві
1) Поняття та види правочинів з іноземним
–
–
елементом. Право, що застосовується до
правочину; 2) Особливості колізійного
регулювання договірних зобов’язань у
міжнародному приватному праві, їх належне
та неналежне виконання; 3) Міжнародні договори стосовно деліктної відповідальності.
Особливості відшкодування шкоди, завданої

4

5

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
4
5
іноземною державою; 4) Колізійні та
матеріально-правові норми щодо позовної
давності; 5) Франчайзинг у міжнародному
приватному праві; 6) Міжнародний лізинг;
7) Посередницький (агентський) договір у
міжнародному приватному праві;
8) Міжнародний підряд.
Тема 13. Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди у міжнародному приватному праві
Лекція 12.: 1) Особливості колізійного
2 Семінарське заняття 12.: 1) Особливості
2 1, 3, 57, 58, 59,
регулювання відшкодування шкоди, завданої
колізійного регулювання відшкодування
60, 61, 65
іноземною державою; 2) Роль міжнародних
шкоди, завданої іноземною державою;
угод у колізійно-правовому регулюванні
2) Роль міжнародних угод у колізійнозобов’язань із завдання шкоди; 3) Гаазька
правовому регулюванні зобов’язань із
конвенція 1973 р. про право, що
завдання шкоди; 3) Гаазька конвенція 1973 р.
застосовується до відповідальності
про право, що застосовується до
виготівника; 4) Особливості колізійного
відповідальності виготівника; 4) Особливості
регулювання відшкодування моральної
колізійного регулювання відшкодування
шкоди.
моральної шкоди.
Тема 14. Трудові відносини у міжнародному приватному праві
Лекція 13.: 1) Міжнародне приватне трудове
2 Семінарське заняття 13.: 1) Міжнародне
2 1, 3, 57, 58, 59,
право як підгалузь міжнародного приватного
приватне трудове право як підгалузь
60, 61, 65
права; 2) Трудові відносини з іноземним
міжнародного приватного права; 2) Трудові
елементом та джерела їх правового
відносини з іноземним елементом та джерела
регулювання; 3) Колізійні питання трудових
їх правового регулювання; 3) Колізійні
відносин. Право, що застосовується до
питання трудових відносин. Право, що
трудового договору; 4) Праця громадян
застосовується до трудового договору;
України за кордоном. Регулювання
4) Праця громадян України за кордоном.
посередництва у працевлаштуванні на роботу
Регулювання посередництва у
за кордоном.
працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Тема 15. Шлюбно-сімейні відносини у міжнародному приватному праві
20

1
Лекція 14.: 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.

2
3
2 Семінарське заняття 14.: 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.
Тема 16. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві
Лекція 15.: 1) Поняття та принципи
2
–
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 допомоги у цивільних
справах за участю України; 3) Спадкові права
українських громадян за кордоном.
Тема 17. Цивільний процес у міжнародному приватному праві
Лекція 16.: 1) Поняття, зміст і місце
2
–
цивільного процесу в системі міжнародного
приватного права. Джерела міжнародного
цивільного процесу; 2) Правове становище
іноземців у міжнародному цивільному

4
2

5
1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
процесі. Особливості процесуального
положення іноземної держави; 3) Міжнародна
підсудність цивільних справ з іноземним
елементом. Прерогаційні угоди; 4) Взаємна
цивільно-процесуальна допомога. Іноземні
судові доручення; 5) Визнання та примусове
виконання іноземних судових рішень.
Тема 18. Міжнародний комерційний арбітраж
Лекція 17.: 1) Поняття і правова природа
2 Семінарське заняття 15.: 1) Поняття і
міжнародного комерційного арбітражу,
правова природа міжнародного комерційного
міжнародно-правові та законодавчі засади
арбітражу, міжнародно-правові та
його діяльності; 2) Види третейських
законодавчі засади його діяльності; 2) Види
(арбітражних) судів. Арбітраж ad hoc;
третейських (арбітражних) судів. Арбітраж
3) Основні міжнародно-правові акти щодо
ad hoc; 3) Основні міжнародно-правові акти
міжнародного комерційного арбітражу.
щодо міжнародного комерційного арбітражу.
(Конвенція про визнання і виконання
(Конвенція про визнання і виконання
іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк,
іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк,
1958 p.); Європейська конвенція про
1958 p.); Європейська конвенція про
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.;
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.;
Міжнародні регламенти, типовий закон про
Міжнародні регламенти, типовий закон про
міжнародний комерційний арбітраж
міжнародний комерційний арбітраж
ЮНСІТРАЛ тощо); 4) Міжнародний
ЮНСІТРАЛ тощо); 4) Міжнародний
комерційний арбітражний суд і Морська
комерційний арбітражний суд і Морська
арбітражна комісія (МАК) при Торговоарбітражна комісія (МАК) при Торговопромисловій палаті України, їх компетенція і
промисловій палаті України, їх компетенція і
регламентація діяльності.
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».

4

5

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

22

Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
«Міжнародне приватне право», яка викладається для студентів заочної форми навчання та ЛЦДН
Назва модуля (розділу), теми та питання
теми (лекції)
1

ОбНазва теми та питання семінарського,
сяг
практичного або лабораторного заняття
год.
2

3

Інф. джерела
Об- (порядковий
сяг
номер за
год. переліком)
4
5

Модуль 1. Загальні засади міжнародного приватного права
Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права
Лекція 1.: 1) Поняття, предмет та система
2
–
міжнародного приватного права;
2) Принципи та функції міжнародного
приватного права; 3) Методи правового
регулювання у міжнародному приватному
праві; 4) Сучасні проблеми міжнародного
приватного права.
Тема 2. Джерела (форми) міжнародного приватного права
1) Види джерел міжнародного приватного
–
–
права (далі – МПП) та їх загальна
характеристика; 2) Національне
законодавство як джерело МПП;
3) Міжнародні договори України як джерело
МПП; 4) Звичай як джерело МПП;
5) Судовий прецедент як джерело
міжнародного приватного права в окремих
країнах системи загального права.
Тема 3. Загальні поняття міжнародного приватного права
Лекція 2.: 1) Поняття, структура та види
2
–
колізійних норм; 2) Застосування колізійних
норм. Правова кваліфікація; 3) Приховані

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
4
колізії законів. Уніфікація і гармонізація у
міжнародному приватному праві: поняття,
відмінності та взаємодія; 4) Взаємність і
реторсія у міжнародному приватному праві.
Тема 4. Правове положення фізичних осіб у міжнародному приватному праві
1) Поняття особистого закону фізичної
– Семінарське заняття 1.: 1) Визначення понять 2
особи; 2) Правовий статус іноземців і осіб без
«іноземець» та «особа без громадянства» за
громадянства в Україні; 3) Національний
законодавством України; 2) Цивільна
режим: колізійні питання дієздатності;
правоздатність і дієздатність іноземних
4) Правовий статус закордонного українця.
фізичних осіб. Основні колізійні питання;
3) Особливості правового статусу біженців,
біпатридів, деяких інших осіб; 4) Безвісна
відсутність та оголошення особи померлою у
міжнародному приватному праві.
Тема 5. Правове положення юридичних осіб у міжнародному приватному праві
1) Поняття особистого закону (статуту) і
–
–
–
національності юридичної особи;
2) Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості,
центру експлуатації, контролю; 3) Цивільна
правоздатність та дієздатність юридичної
особи за законодавством України.
Тема 6. Держава як учасник приватноправових відносин з іноземним елементом
1) Держава як суб’єкт приватно-правових
–
–
–
відносин з іноземним елементом;
2) Особливості правового положення
держави у міжнародних цивільних
правовідносинах; 3) Поняття та види
імунітету держави у міжнародному
приватному праві; 4) Міжнародно-правові
кодифікації з питань імунітету держави.

5

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1

2

3

4

5

Модуль 2. Особливості регулювання міжнародних приватноправових відносин
Тема 7. Право власності у міжнародному приватному праві
1) Загальні питання права власності у
–
–
відносинах з «іноземним елементом»;
2) Колізійні питання права власності у
міжнародному приватному праві; 3) Колізійні
норми національного законодавства України,
застосовувані до вирішення питань про право
власності й інші речові права
Тема 8. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному праві
1) Міжнародно правова охорона прав на
–
–
об’єкти права інтелектуальної власності;
2) Основні міжнародні угоди щодо охорони
авторських і суміжних прав; 3) Міжнародноправова охорона прав на об’єкти права
промислової власності. Колізійні питання
реєстрацію права на торговельні марки;
4) Угода СОТ щодо торговельних аспектів
прав інтелектуальної власності.
Тема 9. Договір у міжнародному приватному праві
Лекція 3.: 1) Загальні положення договірного –
–
права у міжнародному обігу. Поняття і
особливості зовнішньоекономічного договору (контракту); 2) Право, що застосовується
до договору. Колізійні питання договірних
зобов’язань; 3) Вимоги чинного законодавства України стосовно форми, змісту і
порядку укладення зовнішньоекономічних
договорів (контрактів).

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1

2
3
Тема 10. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
1) Поняття договору міжнародної купівлі– Семінарське заняття 2.: 1) Поняття
продажу товарів; 2) Уніфікація матеріальнодоговору міжнародної купівлі-продажу
правових норм у сфері міжнародної купівлітоварів; 2) Уніфікація матеріально-правових
продажу товарів. Конвенція ООН про
норм у сфері міжнародної купівлі-продажу
договори міжнародної купівлі-продажу
товарів. Конвенція ООН про договори
товарів (Відень, 1980 р.); 3) Колізійні
міжнародної купівлі-продажу товарів
питання щодо форми та змісту договору
(Відень, 1980 р.); 3) Колізійні питання щодо
міжнародної купівлі-продажу товарів;
форми та змісту договору міжнародної
4) Особливості укладання, зміни та
купівлі-продажу товарів; 4) Особливості
припинення договору міжнародної купівліукладання, зміни та припинення договору
продажу товарів.
міжнародної купівлі-продажу товарів.
Визначення моменту, з настанням якого
договір вважається укладеним, правила
переходу ризиків.
Тема 11. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів
1) Поняття та види міжнародних перевезень,
–
–
загальна характеристика їх правового
регулювання; 2) Міжнародно-правове
регулювання міжнародних перевезень.
Уніфікація правил міжнародних перевезень
та основні транспортні конвенції;
3) Особливості правового регулювання
окремих видів міжнародних перевезень.
Тема 12. Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному праві
1) Поняття та види правочинів з іноземним
–
–
елементом. Право, що застосовується до
правочину; 2) Особливості колізійного
регулювання договірних зобов’язань у
міжнародному приватному праві, їх належне

4

5

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1
2
3
4
5
та неналежне виконання; 3) Міжнародні договори стосовно деліктної відповідальності.
Особливості відшкодування шкоди, завданої
іноземною державою; 4) Колізійні та
матеріально-правові норми щодо позовної
давності.
Тема 13. Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди у міжнародному приватному праві
1) Особливості колізійного регулювання
–
–
– 1, 3, 57, 58, 59,
відшкодування шкоди, завданої іноземною
60, 61, 65
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.
Тема 14. Трудові відносини у міжнародному приватному праві
1) Міжнародне приватне трудове право як
–
–
– 1, 3, 57, 58, 59,
підгалузь міжнародного приватного права;
60, 61, 65
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.
Тема 15. Шлюбно-сімейні відносини у міжнародному приватному праві
1) Особливості правового регулювання
–
–
– 1, 3, 57, 58, 59,
шлюбно-сімейних відносин у праві різних
60, 61, 65
держав; 2) Колізійне регулювання укладання
27

1
2
3
та розірвання шлюбу в міжнародному
приватному праві; 3) Правові наслідки щодо
шлюбу, укладеного з іноземцем. Права та
обов’язки подружжя.
Тема 16. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві
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
допомоги у цивільних справах за участю
України; 3) Спадкові права українських
громадян за кордоном.
Тема 17. Цивільний процес у міжнародному приватному праві
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
цивільно-процесуальна допомога. Іноземні
судові доручення; 5) Визнання та примусове
виконання іноземних судових рішень.

4

5

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65

–

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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1

2
3
Тема 18. Міжнародний комерційний арбітраж
1) Поняття і правова природа міжнародного
– Семінарське заняття 3.: 1) Поняття і
комерційного арбітражу, міжнародно-правові
правова природа міжнародного комерційного
та законодавчі засади його діяльності;
арбітражу, міжнародно-правові та
2) Види третейських (арбітражних) судів.
законодавчі засади його діяльності; 2) Види
Арбітраж ad hoc; 3) Основні міжнароднотретейських (арбітражних) судів. Арбітраж
правові акти щодо міжнародного
ad hoc; 3) Основні міжнародно-правові акти
комерційного арбітражу. (Конвенція про
щодо міжнародного комерційного арбітражу.
визнання і виконання іноземних арбітражних
(Конвенція про визнання і виконання
рішень (Нью-Йорк, 1958 p.); Європейська
іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк,
конвенція про зовнішньоторговельний
1958 p.); Європейська конвенція про
арбітраж 1961 р.; Міжнародні регламенти,
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.;
типовий закон про міжнародний комерційний
Міжнародні регламенти, типовий закон про
арбітраж ЮНСІТРАЛ тощо);
міжнародний комерційний арбітраж
4) Міжнародний комерційний арбітражний
ЮНСІТРАЛ тощо); 4) Міжнародний
суд і Морська арбітражна комісія (МАК) при
комерційний арбітражний суд і Морська
Торгово-промисловій палаті України, їх
арбітражна комісія (МАК) при Торговокомпетенція і регламентація діяльності.
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».

4

5

2

1, 3, 57, 58, 59,
60, 61, 65
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Розділ 5. Самостійна робота студентів
Види та форми самостійної роботи студентів згідно Положення про
організацію самостійної та консультативної роботи в Полтавському
університеті економіки і торгівлі, які застосовуються при викладанні
даної навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»:
– підготовка до семінарських (практичних) занять;
– вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою
програмою для самостійного опрацювання;
– виконання домашніх завдань, передбачених робочою програмою з
дисципліни (термінологічний словник, ситуаційні завдання);
– аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної
записки (Case study);
– підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм
поточного контролю;
– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших
робіт графічного характеру, зокрема, у формі підготовки
презентацій;
– систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням
модульних контрольних робіт та іспитом;
– виконання індивідуальних завдань (написання реферату,
підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних
авторів за визначеною тематикою; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою;
– підготовка доповіді на наукову конференцію або семінар, аналіз
практичних ситуацій, самостійне виконання розрахункових,
графічних і розрахунково-графічних робіт, аналітичних оглядів,
висновків, рекомендацій тощо).
Засоби контролю виконання видів та форм самостійної роботи
студентів, які застосовуються при викладанні даної навчальної
дисципліни «Міжнародне приватне право»:
– оцінка рівня активності участі студента на різних видах
аудиторних занять, що свідчить про ступінь самопідготовки
студента;
– бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках
під час аудиторних занять;
– перевірка правильності виконання завдань;
– перевірка термінологічних словників, робочих зошитів;
– доповіді на студентських наукових конференціях, і семінарах, у
студентському дискусійному клубі «Феміда».
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань,
надбання вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних
занять час. Самостійна робота студента складається із підготовки до

семінарських, практичних, лабораторних й індивідуальних занять
шляхом виконання усного та письмового домашнього завдання.
У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють
той матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником
на лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання,
що передбачені для самостійного вивчення. Самостійна робота з
підготовки до семінарських занять здійснюється за відповідним
планом, що містить до кожної теми перелік програмних питань, які
виносяться на обговорення на семінарське заняття. Спираючись на
прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову
літературу, ознайомившись із законодавчими і нормативними
документами, студенти готують тези своїх виступів, а також, за
власним бажанням, можуть обирати тему доповіді, погодивши її з
викладачем, для презентації її на семінарі-дискусії. Дана доповідь
повинна містити, крім висвітлення самої сутності виявленої
студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та власні
пропозиції щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна
стосуватися теми семінарського заняття, проте вона може охоплювати
більш широке коло питань, ніж передбачаються навчальною
програмою дисципліни.
Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання
(вирішують практичні задачі, використовуючи збірник задач з
навчальної дисципліни та керуючись методичними вказівками щодо їх
розв’язання), здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою
складання навчальних тестів та розв’язування кросвордів.
З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які
студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих
знань на практиці, підвищення рівня успішності студентів, які з тих чи
інших причин потребують додаткової допомоги викладача при
підготовці до складання поточного чи підсумкового контролю, при
виконанні індивідуальних завдань науково-педагогічні працівники
кафедри надають студентам консультації.
Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни
повинна здійснюватися на основі використання активних методів
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість
засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі
методики активізації навчального процесу:
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– лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у
законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної
практики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення
основних причин виникнення негативних тенденцій й кризових
явищ в економіці України та окреслення шляхів їх подолання, а
також ознайомлення студентів з науковою дискусією, що
відбувається в економічній літературі навколо визначення тих чи
інших категорій, явищ, процесів. Проблемні лекції знаходять
широке застосування при розгляді кожної теми навчальної
дисципліни;
– міні-лекції. В умовах обмеженості часу проведення аудиторних
лекційних занять частину програмних питань науковопедагогічний працівник освітлює у формі міні-лекції. Це
відбувається переважно за допомогою розроблених науковопедагогічним працівником структурно-логічних схем, які
охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у
структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим
способом сприйняття студентами об’ємної інформації у короткі
проміжки часу;
– робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання
практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх
власним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином,
у студентському колективі створюється дух суперництва, у
кожного студента з’являється можливість викласти власну думку
своїм колегам, серед різних інших думок студентів сформулювати
найбільш вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими
групами студентів питання;
– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює
актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії
між іншими «малими групами», викладачем та експертами (яких
визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення;
– моделювання
міні-ситуацій
(використання
кейс-методу).
Застосування даної методики проведення занять дає змогу
студентам отримати певні навички з прийняття ефективних рішень,
адаптувати теоретичні знання до практичних умов, обробляти
інформацію та виявляти тенденції розвитку певних явищ;
– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які
містять основні терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана
форма контролю дає можливість викладачу перевірити ступінь
засвоєння студентами основної термінології, а студентам закріпити
й систематизувати отримані знання;
– дидактичні ігри: ділові, рольові, імітаційні. Кожен викладач, який
веде практичні заняття, самостійно (можливо і за участю студентів)
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розробляє певні ігри і обирає тему заняття, на якій буде
проводитися та чи інша гра.
Розділ 7. Система поточного і підсумкового контролю
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій,
семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання
індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни.
Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю,
як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення
проблемних питань з теми лекції та інше.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі
методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань,
визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами
тестів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне
завдання, письмове виконання індивідуального практичного завдання
(міжнародні приватно-правової ситуації), розв’язок термінологічних
завдань (зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як
індивідуально, так і «малими групами» (у такому випадку бали
виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у разі, якщо
його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за
результатами виконання завдання).
Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних
завдань (у письмовій, електронній чи іншій формі).
Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки виконання відповідних
тестів в письмовій формі або за допомогою програмного забезпечення
комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом перевірки
виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних
робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною
шкалою. Якщо робочим навчальним планом при вивченні матеріалу
навчальної дисципліни у семестрі навчального року передбачено
виконання двох поточних модульних робіт і більше, то загальна
оцінка за поточний модульний контроль визначається як
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середньоарифметична за формулою:
(М1*К1+М2*К2+..+МnКn),
де n – кількість модулів;
М1, М2 – модуль 1, модуль 2;
К1, К2 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль (у
разі їх непропорційності), сума усіх коефіцієнтів = 1
Для навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
К1 = 0,35; К2 = 0,65.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації.
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про
безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної
групи приймаються викладачем.
Таблиця 5. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни
«Міжнародне приватне право»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою Оцінка за національною шкалою
ECTS
А
відмінно
В
добре
С
D
задовільно
Е
незадовільно з можливістю
FX
повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами
робіт з вивчення навчальної дисципліни
«Міжнародне приватне право»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових
виданнях.
6. Оформлення сценарного плану
дидактичної гри

Бали
10-30

10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15

20
10-20
*

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не
більше 30 балів.
Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за
вивчення навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не
може перевищувати 100 балів.
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Таблиця 7. Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки
при підсумковій формі контролю у вигляді екзамену

Варіанти
прикладів

Оцінка за ПМК 1
(К1=0,35)

Оцінка за ПМК 2
(К2=0,65)

Приклад 1.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 2.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 3.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 4.
(із коеф.)

95
33,25

89
57,85

(сума)

91,1*0,6=54,66
90
31,5

85
55,25
86,75*0,6=52,05

68
23,8
72,55*0,6=43,53

90,66=91

Відмінно

A

88,05=88

Добре

В

71,53=72

Задовільно

D

53,46=53

Незадовільно з
можливістю
повторного
складання

FX

90*0,4=36
90

70
70*0,4=28

64
41,6
59,1*0,6=35,46

90

90*0,4=36
75
48,75

50
17,5

Загальна
Загальна
Загальна
Оцінка за підсумкова підсумкова
підсумкова
здачу
оцінка за
оцінка за
оцінка за
екзамену
100-ою
національною
ECTS
шкалою
шкалою

45
45*0,4=18

Порядок формування оцінок за кожну ПМК:
Оцінка ПМК – це бал, отриманий студентом за вивчення кожного модуля навчальної дисципліни і
включає в себе як оцінку за поточну роботу, так і результат модульної контрольної роботи і оцінений
викладачем за 100-бальною шкалою.

Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни «Міжнародне
приватне право»:
1. Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси
Google.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни:
– Міжнародне приватне право : Дистанційний курс з дисципліни
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29
– Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН»;
– Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»);
– Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ
«Інфодиск»);
– Правові системи НаУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія);
– інформаційно-правова система із законодавства України
«Право» (Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»).

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення
ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нормативно-правові акти:
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. –
№ 72/1. – Ст. 2598.
Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. //
Офіційний вісник України. – 2003. – №11 (28.03.200в) . – Ст. 461.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня
2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. –
Ст. 422.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №18, № 19-20, № 21-22. –
Ст. 144.
Митний кодекс України: прийнятий 11 липня 2002 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.
Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квітня 2001 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
19. Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966
р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007

Cеульская конвенция 1985 г. об учреждении многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_268
9. Всесвітня поштова конвенція від 1 січня 1996 р. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_297
10. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных
отношений
и
сотрудничества
между
государствами в соответствии с Уставом Организации
Обьединенных Наций от 24 октября 1970 г. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569
11. Декларация
об
установлении
нового
международного
экономического порядка от 1 мая 1974 г. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/995_339
12. Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці
від 18 червня 1998 р. // Верховна Рада України. Офіційний
8.
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інтернет-сайт. –

[Електронний

ресурс]. –

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_260

13. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р. // Верховна
Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_621
14. Договір про заснування Eнергетичного Cпівтовариства від 25
жовтня 2005 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_926

15. Договір про заснування Європейської Спільноти від 25 березня
1957 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017

16. Договір про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993
р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_051

17. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от
21 апреля 1961г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08

18. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997
р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_004

19. Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154
20. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення
небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 вересня 1975 р. // Верховна
Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217
21. Загальна декларація прав людини ООН. Міжнародний документ
від 10 грудня 1948 р. // Верховна Рада України. Офіційний
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

22. Заключительный
акт
Совещания
по
безопасности
и
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.) //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055
23. Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций от 6
октября 1983 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_020
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24. Конвенция о мирном решении международных столкновений от
18 октября 1907 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_938

25. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070
26. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской
перевозке грузов от 31 марта 1978 г. // Верховна Рада України.
Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391
27. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183

28. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181
29. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26
вересня 2003 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181
30. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003
31. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. // Верховна
Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180
32. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та
багажу від 9 липня 1997 р. // Верховна Рада України. Офіційний
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_034

33. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038
34. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу
товарів від 14 червня 1974 р. // Верховна Рада України. Офіційний
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_002
40

35. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між
державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060
36. Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011
37. Конвенція про створення ради митного співробітництва від 15
грудня 1950 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/995_184
38. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг від 28 травня
1988 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_210

39. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28
травня 1988 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернетсайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_263

40. Манильская декларация о мирном разрешении международных
споров от 15 ноября 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний
інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ualaws//show/995_568

41. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г. // Верховна Рада України.
Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/ show/002
42. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада
1975 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_012

43. Міжнародна угода по цукру від 1992 р. від 20 березня 1997 р. //
Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_097
44. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права ООН.
Міжнародний документ від 16.12. 1966 р. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
45. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
ООН. Міжнародний документ від 16. 12. 1966 р. // Верховна Рада
України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
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46. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – С. 446.
47. Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря
1990 года // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. –
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