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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська.
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень теорії міжнародного права і змісту міжнародного законодавства та
інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень науки
міжнародного права, практики, у тому числі судової, застосування Конституції України, інших
нормативно-правових актів, виявлених проблем кодифікації законодавства України,
міжнародного передового досвіду правового регулювання суспільної діяльності.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є
приватноправові відносини, що включають «іноземний елемент».
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин (загальний обсяг) 5 кредити ECTS
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: поглиблення тих знань, що були отримані студентами за наслідками вивчення
кусу «Міжнародне приватне право» та удосконалення опанування ними понятійним і
термінологічним апаратом міжнародного приватного права.
Завдання: програмою курсу передбачається викладання лекцій, які присвячені розгляду
проблем: уніфікації; подальшого розвитку та застосування колізійних норм у міжнародному
приватному праві взагалі та нашому національному законодавстві зокрема; правового статусу
іноземців в Україні; регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності та за
допомогою так званих “неназваних” контрактів; розрахункових відносин та міжнародного
трудового права; міжнародного цивільного процессу, зокрема - виконання іноземних судових
рішень.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Міжнародне приватне право» забезпечує набуття здобувачами освіти
компетентностей:
Загальні компетентності

Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів
прав людини, положень Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини.
СК5. Здатність застосовувати знання засад і
змісту інститутів міжнародного публічного права,
а також міжнародного приватного права.
СК7. Здатність застосовувати знання завдань,
принципів і доктрин національного права, а
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також змісту правових інститутів, щонайменше
з таких галузей права, як: конституційне право,
адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право.
СК11. Здатність визначати належні та
прийнятні для юридичного аналізу факти.
СК13. Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» здобувачі вищої освіти
повинні знати:
Програмні результати навчання
ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.
ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.
ПР15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і
бази даних
ПР19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових
інститутів і норм фундаментальних галузей права
ПР21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки
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Структура навчальної дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
усього у тому числі
усього у тому числі
л
с
п ін. с.р.
л
с
п ін.
Змістовний модуль 1. Загальна частина Міжнародного приватного права
Тема 1. Вступ до
міжнародного приватного
права
Тема 2. Джерела
міжнародного приватного
права
Тема 3 Загальні поняття
міжнародного приватного
права
Тема 4 Правове становище
фізичних осіб у
міжнародному приватному
праві
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Тема 5 Правове становище
15
4
2
9
15
1
1
юридичних осіб у
міжнародному приватному
праві
Тема 6 Держава як учасник
15
4
2
9
15
1
приватноправових відносин
з іноземним елементом.
Разом
за
змістовним
90
24
8
58
90
6
2
модулем 1.
Змістовний модуль 2. Спеціальна частина Міжнародного приватного права

-

-

86

Тема 7 Правове
регулювання
інтелектуальної власності
Тема 8 Право власності в
міжнародному приватному
праві
Тема 9 Договір у
міжнародному приватному
праві
Тема 10 Розрахункові
відносини у міжнародному
приватному праві
Тема 11 Правове
регулювання трудових
відносин у МПрП
Тема 12 Правове
регулювання сімейних
відносин
Разом за змістовним
модулем 2.
Разом
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-

20

60

8

2

-

-
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-

-
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14

4

-

-

132

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовний модуль І. Загальна частина МПрП
Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права
Місце міжнародного приватного права в системі права. Значення міжнародного
приватного права для гармонізації зовнішньоекономічних зв’язків. Сфера дії міжнародного
приватного права, його роль в організації міжнародних економічних, наукових та культурних
зв’язків. Значення міжнародного приватного права в регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності. Генезис становлення норм міжнародного приватного права. Зародження і розвиток
міжнародного приватного права. Становлення доктрини міжнародного приватного права.
Сучасні проблеми міжнародного приватного права. Концепція Lex mercatoria. Міжнародні
наукові інститути та організації, що займаються проблемами міжнародного приватного права.
Поняття та предмет правового регулювання міжнародного приватного права. Поняття
міжнародного права. Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Принципи та
функції міжнародного приватного права. Предмет міжнародного приватного права. Приватні
відносини міжнародного характеру. Поняття та види іноземного елемента у відносинах
цивільно-правового характеру. Методи правового регулювання міжнародного приватного
права. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві. Колізійно-правовий і
матеріально-правовий способи регулювання правовідносин, ускладнених іноземним елементом.
Роль порівняльного методу дослідження та вивчення міжнародного приватного права.
Проблемні аспекти міжнародного приватного права. Склад та природа норм міжнародного
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приватного права. Колізійне право. Матеріальне право. Подолання колізійної проблеми як
загальний метод міжнародного приватного права.Міжнародні угоди з питань приватного права.
Гаазькі конвенції з питань МПрП. Конвенції, розроблені в рамках УНІДРУА. Участь України в
цих конвенціях. Україна та європейські конвенції з питань міжнародного приватного права.
Тема 2. Джерела міжнародного приватного права.
Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Загальна
характеристика джерел міжнародного приватного права, їх види. Питання про доктрину та
"автономію волі" як джерелах міжнародного приватного права. Внутрішнє законодавство країн
як джерело міжнародного приватного права. Загальна характеристика Закону України "Про
міжнародне приватне право". Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного
права. Закони про міжнародне приватне право та інші нормативні акти зарубіжних країн.
Українське законодавство з питань міжнародного приватного права. Характеристика Закону
України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 року. Міжнародний договір як
джерело міжнародного приватного права. Міжнародний договір як джерело міжнародного
приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону.
Багатосторонні договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми. Міжнародні
центри з підготовки конвенцій у галузі міжнародного приватного права. Характеристика
судового прецеденту як джерела міжнародного приватного права. Судовий прецедент як
джерело міжнародного приватного права в окремих країнах системи загального права. Значення
судової та арбітражної практики у системі джерел міжнародного приватного права. Звичай як
джерело міжнародного приватного права. Звичай як джерело міжнародного приватного права.
Торгові звичаї. Особливості застосування доктрини як джерела міжнародного приватного
права. Правова доктрина як джерело міжнародного приватного права.
Тема 3. Загальні поняття міжнародного приватного права.
Загальне уявлення про колізійні норми. Визначення та побудова колізійної норми. Типи
та види колізійних норм і колізійних прив'язок. Поняття та значення статуту правовідносин.
Закон, з якими спірні правовідносини найбільш тісно пов’язані. Концепція “гнучкого”
колізійного регулювання. Випадки застосування даної колізійної прив’язки у сучасному
МПрП. Зазначена колізійна прив’язка у нашому національному законодавстві (ст. 4 Закону
України “Про міжнародне приватне право” від 23.07.2005 р.).
Принцип автономії волі в сучасному МПрП. Поняття «автономії волі» та обмеження, що
покладаються на здійснення даного принципу. Автономія волі в Законі від 23.07.2005 р.
Автономія волі і обхід закону – проблеми розмежування.
Закон “національності” юридичної особи. Статутні питання даної колізійної прив’язки.
Засоби встановлення національності юридичної особи. Проблеми, пов’язані зі встановленням
такої національності. Законодавство України стосовно даного питання (ст. 567 ЦК України, ст.
25-27 Закону від 23.07.2005 р.). Питання, що залишаються невирішеними або викликають
ускладнення.
Зворотне відсилання. Випадки, у яких виникають питання про зворотне відсилання.
Історія виникнення даного інституту. Національне законодавство і проблема зворотнього
відсилання. Питання, що залишаються невирішеними.
Застереження про публічний порядок. Обгрунтування необхідності застосування даного
застереження. Страховочний характер застереження. Застереження про публічний порядок у
нашому національному законодавстві (ст. 203 КЗШС, двосторонні договори про взаємну
правову допомогу). Закон України від 23.07.2005 р. щодо застереження про публічний порядок.
Тема 4. Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
Особистий закон фізичної особи. Особистий закон фізичної особи. Колізійні питання
правосуб’єктності фізичних осіб в міжнародному приватному праві. Цивільна
правосуб’єктність фізичних осіб. Національний режим: колізійні питання дієздатності.
Правовий статус іноземця у міжнародному приватному праві. Специфіка положення іноземця
за кордоном. Поняття правового режиму (статусу) іноземця. Співвідношення правового режиму
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з міжнародними стандартами в галузі прав людини. Види режимів у міжнародному праві.
Поняття національного режиму. Режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим.
Правове положення іноземців в Україні. Еволюція у правовому положенні іноземців у
часі. Сучасна тенденція у цьому питанні. Ст. 26 Конституції України стосовно правового
положення іноземців. Основні положення Закону України “Про правовий статус іноземців” від
4.02.94 р. Приклади законодавчих виключень з загальних положень про статус іноземців.
Правовий статус фізичної особи за Законом України від 23.07.2005 р. Особи без громадянства в
Україні.
Юридичний статус біженців та вимушених переселенців. Конвенція про статус біженців
1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Основні положення Закону України “Про біженців” від
24.12.93 р. Право притулку. Вимушені переселенці. Проблеми, пов’язані з регулюванням
питань правового статусу біженців і вимушених переселенців у національному законодавстві.
Тема 5 Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві
Основні теорії встановлення правового статусу юридичних осіб. Поняття національності
юридичної особи. Основні критерії визначення державної приналежності юридичних осіб.
Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю. Закон національності
юридичної особи. Цивільна провосуб’єктність іноземних юридичних осіб за законодавством
України. Особистий закон іноземної організації яка не має статусу юридичної особи відповідно
до положень іноземного права. Правове становище іноземних юридичних осіб в Україні.
Іноземні юридичні особи в Україні, правовий режим їх діяльності. Юридичні особи України з
іноземними інвестиціями. Особливості встановлення правового статусу представництв.
Особливості правового положення представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності,
а також постійних представництв нерезидентів на території України.
Тема 6. Держава як учасник приватноправових відносин з іноземним елементом.
Загальна характеристика держави як учасника міжнародних приватноправових відносин.
Особливості правового статусу держави у міжнародних цивільних правовідносинах. Поняття та
види імунітету держави. Поняття та види імунітету держави у міжнародному приватному праві.
Майновий імунітет держави. Правове регулювання обмежень імунітету держави в міжнародних
приватноправових відносинах. Законодавство і судова практика зарубіжних країн відносно
застосування принципу імунітету держави. Правовий статус України як учасника міжнародних
приватноправових відносин. Міжнародне законодавство та законодавство України стосовно
можливості відмови держави від імунітету.
Змістовний модуль 2. Спеціальна частина МПрП.
Тема 7. Правове регулювання інтелектуальної власності
Авторське право і суміжні права. Поняття авторського права та його особливості
(територіальний характер дії, розщеплення цього права). Види прав авторів. Поняття та головні
особливості суміжних прав. .Міжнародно-правове регулювання авторських і суміжних прав.
Право промислової власності. Визначення та основні поняття права промислової
власності. Принципи захисту прав на об’єкти промислової власності. Міжнародно-правове
регулювання прав на об’єкти промислової власності.
Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні. Захист авторських і суміжних
прав іноземців за Законом «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. Охорона
прав на об’єкти промислової власності іноземців в Україні. Захист прав українських суб’єктів
на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. Розділ ІУ Закону України від 23.07.2005 р.
стосовно колізійних норм прав інтелектуальної власності.
Угода ТРІПС. Сфера дії цієї Угоди та її співвідношення з іншими міжнародними
договорами в сфері інтелектуальної власності. Режими захисту інтелектуальної власності, що
встановлені за цією Угодою. Контроль за встановленими режимами захисту за ТРІПС.
Відповідність чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності зазначеній
Угоді.
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Тема 8. Право власності в міжнародному приватному праві.
Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному
праві. Особливості правового регулювання власності у міжнародному приватному праві. Право
власності на окремі види майна. Майно, яке не може знаходитись у власності громадян,
громадських об’єднань, міжнародних організацій, юридичних осіб інших держав на території
України. Нормативно-правове регулювання відносин власності в міжнародному приватному
праві. Загальні правила встановлення правового режиму власності в міжнародному приватному
праві. Особливості майнових прав іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні.
Колізійні питання власності і вирішення їх за законодавством України, інших країн та
відповідно до міжнародних договорів. Правовий режим власності держави Україна, українських
громадян і юридичних осіб за кордоном. Підстави виникнення права власності. Примусове
припинення права власності. Експропріація. Порядок встановлення правового режиму речі, яка
знаходиться в дорозі. Правовий статус речі в дорозі. Правовий режим іноземних інвестицій як
об’єкту права власності. Правовий статус іноземних інвестицій як об’єкту права власності.
Тема 9. Договір у міжнародному приватному праві.
Загальне уявлення про “неназвані» контракти. Історія виникнення. Мета зазначених
контрактів. Особливості даного виду контрактів (рамковість, складний характер, закріплення
певної монополії за боржником). Найбільш характерні риси зазначених контрактів.
Договір франчайзингу. Визначення договору франчайзингу та його особливості.
договору франчайзингу. Види міжнародного франчайзингу (промисловий, сервісний та
збитовий). Договір франчайзингу у нашому національному законодавстві.
Міжнародний лізинг. Виникнення та підприємницька концепція договору лізингу. Види
міжнародного лізингу (операційний та фінансовий). Лізинг та договір майнового найму: спільні
риси та принципові відмінності. Особливості фінансового лізингу. Основні положення
Конвенції 1988 р. про міжнародний фінансовий лізинг. Законодавство України стосовно
лізингових відносин.
Міжнародний факторинг. Поняття та визначення договору факторингу. Права та
обов’язки сторін за цим договором. Правове регулювання міжнародного факторингу.
Національне законодавство про факторинг.
Тема 10. Розрахункові відносини у міжнародному приватному праві
Розрахункові відносини у міжнародному приватному праві. Специфіка зазначених
відносин. Ризики, пов’язані із розрахунками у міжнародному приватному праві. Основні види
безготівкових розрахунків. Юридична форма їх здійснення. Правове регулювання міжнародних
розрахункових стосунків.
Міжнародний кредитний переказ. Визначення міжнародного кредитного переказу.
Міжнародно-правові акти, що регулюють його здійснення. Етапи здійснення кредитного
переказу. Ризики, пов’язані з кредитним переказом та засоби їх попередження або зменшення.
Національне законодавство України стосовно кредитних переказів.
Міжнародний акредитив. Поняття та визначення акредитиву. Правове регулювання
питань, пов’язаних з цією формою розрахунків. Види акредитивів. Засоби виконання
акредитиву. Ризики цієї форми розрахунку та засоби їх подолання. Національне законодавство
України про акредитив.
Інкасо у міжнародному приватному праві. Поняття та визначення інкасо. Пряме інкасо.
Чисте та документарне інкасо. Шляхи здійснення інкасо. Ризики, пов’язані з інкасо, та засоби їх
подолання. Регулювання інкасо у нашому національному законодавстві.
Тема 11. Правове регулювання трудових відносин у МПрП
Колізійні питання у сфері міжнародних трудових відносин. Причини та наслідки
міграційних процесів для МПрП. Співвідношення міжнародного приватного права з
міжнародним трудовим правом. Міжнародні трудові стандарти і колізійні питання застосування
національного трудового законодавства. Найбільш застосовні колізійні прив’язки. Проблеми
уніфікації трудових правовідносин, ускладнених іноземним елементів.
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Трудові відносини за участю іноземного елементу в нашому національному
законодавстві. Вимоги ст. 43 Конституції України. Ст. 8 Закону України “Про правовий статус
іноземців” від 4.02.94 р. Винятки з дії загальних норм щодо працевлаштування іноземців.
Проблема відсутності колізійних прив’язок. Вимоги ст. 10 Закону України “Про зайнятість
населення” від 1.03.91 р. Договори про взаємну правову допомогу стосовно трудових
правовідносин. Принципи вирішення колізійних питань за Угодою між Урядом України та
Урядом РФ про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Росії, які працюють
за межами своїх держав 1993 р. Закон України від 23.07.2005 р. про трудові відносини.
Питання соціального забезпечення в МПрП. Складові права соціального забезпечення.
Розбіжності у визначенні обсягу цих складових у національних законодавствах. Колізійне
регулювання відповідних питань у національному законодавстві. Положення з соціальним
захистом іноземців в Україні. Постійно проживаючі та тимчасово прибулі в Україну іноземці та
їх права у зазначеній сфері.
Тема 12. Правове регулювання сімейних відносин.
Загальні положення про джерела міжнародного сімейного права. Проблема
співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства. Види джерел
міжнародного сімейного права. Судова практика окремих країн у системі джерел міжнародного
сімейного права. Права і обов'язки подружжя. Особисті немайнові та майнові відносини
подружжя. Колізійні норми. Подружню єдність. Режими майна подружжя. Шлюбні договори.
Зміст і аліменти. Майнові спори подружжя. Визнання і приведення у виконання судових
рішень.
Поняття шлюбу за законодавством України та іноземних країн. Умови та перешкоди до
укладення шлюбу за українським законодавством та в іноземному праві. Колізійні проблеми
укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві. Колізійні норми щодо укладення шлюбу у
внутрішньому законодавстві різних країн. Уніфікація колізійного регулювання укладення
шлюбу. Міжнародні конвенції щодо форми шлюбу та умов його чинності. Дійсність шлюбу в
міжнародному сімейному праві. Колізійні правила визнання шлюбу недійсним за українським
та іноземним законодавством. Правові наслідки недійсності шлюбу. Припинення шлюбу.
Матеріальне регулювання припинення шлюбу в Україні та іноземних країнах. Колізійне
регулювання припинення шлюбу. Підсудність у справах про розірвання шлюбу. Визнання
іноземних судових рішень щодо розірвання шлюбу.
6. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми

1.
2.

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права

3.

Тема 3 Загальні поняття міжнародного приватного 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 приватноправових відносин з
іноземним елементом.
Тема 7 Правове регулювання інтелектуальної власності

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права

Тема 8 Право власності в міжнародному приватному праві
Тема 9 Договір у міжнародному приватному праві
Тема 10 Розрахункові відносини у міжнародному приватному
праві
Тема 11 Правове регулювання трудових відносин у МПрП

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
4
1
1
4
4

1

4

1

4

1

4

1

5
5
5
5

1
1
2
2

4

1

10
12.

Тема 12 Правове регулювання сімейних відносин

1

4

Разом

52

14

7. Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом
8. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

1.
2.

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права

3.

Тема 3 Загальні поняття міжнародного приватного 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 приватноправових відносин з
іноземним елементом.
Тема 7 Правове регулювання інтелектуальної власності

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права

Тема 8 Право власності в міжнародному приватному праві
Тема 9 Договір у міжнародному приватному праві
Тема 10 Розрахункові відносини у міжнародному приватному
праві
Тема 11 Правове регулювання трудових відносин у МПрП
Тема 12 Правове регулювання сімейних відносин

Разом

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
1
1
1

-

1

1

2

1

2

-

2
2
2
2

1
-

2
2

1
20

4

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права
1. Місце міжнародного приватного права в системі права.
2. Значення міжнародного приватного права для гармонізації зовнішньоекономічних зв’язків.
3. Сфера дії міжнародного приватного права, його роль в організації міжнародних
економічних, наукових та культурних зв’язків.
4. Значення міжнародного приватного права в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.
5. Генезис становлення норм міжнародного приватного права.
6. Зародження і розвиток міжнародного приватного права.
7. Становлення доктрини міжнародного приватного права.
8. Сучасні проблеми міжнародного приватного права. Концепція Lex mercatoria.
9. Поняття міжнародного права.
10. Місце міжнародного приватного права в правовій системі.
11. Принципи та функції міжнародного приватного права.
12. Предмет міжнародного приватного права. Приватні відносини міжнародного характеру.
Поняття та види іноземного елемента у відносинах цивільно-правового характеру.
13. Методи правового регулювання міжнародного приватного права.
Тема 2. Джерела міжнародного приватного права.
1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.
2. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права, їх види.
3. Питання про доктрину та "автономію волі" як джерелах міжнародного приватного права.
4. Внутрішнє законодавство країн як джерело міжнародного приватного права.
5. Загальна характеристика Закону України "Про міжнародне приватне право".
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6. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права.
7. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
8. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми.
9. Характеристика судового прецеденту як джерела міжнародного приватного права.
10. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Звичай як джерело міжнародного
приватного права. Торгові звичаї.
11. Особливості застосування доктрини як джерела міжнародного приватного права.
Тема 3. Загальні поняття міжнародного приватного права.
1. Загальне уявлення про колізійні норми.
2. Визначення та побудова колізійної норми.
3. Типи та види колізійних норм і колізійних прив'язок.
4. Поняття та значення статуту правовідносин.
5. Закон, з якими спірні правовідносини найбільш тісно пов’язані.
6. Концепція “гнучкого” колізійного регулювання.
7. Принцип автономії волі в сучасному МПрП.
8. Закон “національності” юридичної особи.
9. Зворотне відсилання.
10. Застереження про публічний порядок.
Тема 4. Правове становище фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
1. Особистий закон фізичної особи.
2. Особистий закон фізичної особи.
3. Колізійні питання правосуб’єктності фізичних осіб в міжнародному приватному праві.
4. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб. Н
5. аціональний режим: колізійні питання дієздатності.
6. Правове положення іноземців.
7. Еволюція у правовому положенні іноземців у часі.
8. Юридичний статус біженців та вимушених переселенців.
Тема 5 Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві
1. Основні теорії встановлення правового статусу юридичних осіб.
2. Поняття національності юридичної особи.
3. Основні критерії визначення державної приналежності юридичних осіб.
4. Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю.
5. Закон національності юридичної особи.
6. Цивільна провосуб’єктність іноземних юридичних осіб за законодавством України.
7. Особистий закон іноземної організації яка не має статусу юридичної особи відповідно до
положень іноземного права.
8. Правове становище іноземних юридичних осіб в Україні.
9. Особливості встановлення правового статусу представництв.
10. Особливості правового положення представництв іноземних суб’єктів господарської
діяльності, а також постійних представництв нерезидентів на території України.
Тема 6. Держава як учасник приватноправових відносин з іноземним елементом.
1. Загальна характеристика держави як учасника міжнародних приватноправових відносин.
2. Особливості правового статусу держави у міжнародних цивільних правовідносинах.
3. Поняття та види імунітету держави.
4. Поняття та види імунітету держави у міжнародному приватному праві.
5. Майновий імунітет держави.
6. Правове регулювання обмежень імунітету держави в міжнародних приватноправових
відносинах.
7. Законодавство і судова практика зарубіжних країн відносно застосування принципу
імунітету держави.
8. Правовий статус України як учасника міжнародних приватноправових відносин.
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9. Міжнародне законодавство та законодавство України стосовно можливості відмови держави
від імунітету.
Змістовний модуль 2. Спеціальна частина МПрП.
Тема 7. Правове регулювання інтелектуальної власності
1. Авторське право і суміжні права.
2. Поняття авторського права та його особливості (територіальний характер дії, розщеплення
цього права).
3. Види прав авторів.
4. Право промислової власності.
5. Міжнародно-правове регулювання прав на об’єкти промислової власності.
6. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні.
7. Угода ТРІПС. Сфера дії цієї Угоди та її співвідношення з іншими міжнародними
договорами в сфері інтелектуальної власності.
8. Режими захисту інтелектуальної власності, що встановлені за цією Угодою.
9. Контроль за встановленими режимами захисту за ТРІПС.
10. Відповідність чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності зазначеній
Угоді.
Тема 8. Право власності в міжнародному приватному праві.
1. Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.
2. Особливості правового регулювання власності у міжнародному приватному праві.
3. Право власності на окремі види майна. Майно, яке не може знаходитись у власності
громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій, юридичних осіб інших держав
на території України.
4. Нормативно-правове регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.
5. Загальні правила встановлення правового режиму власності в міжнародному приватному
праві.
6. Особливості майнових прав іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні.
7. Колізійні питання власності і вирішення їх за законодавством України, інших країн та
відповідно до міжнародних договорів.
8. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян і юридичних осіб за
кордоном.
9. Підстави виникнення права власності. Примусове припинення права власності.
10. Експропріація.
11. Порядок встановлення правового режиму речі, яка знаходиться в дорозі.
12. Правовий статус речі в дорозі.
Тема 9. Договір у міжнародному приватному праві.
1. Загальне уявлення про “неназвані» контракти.
2. Історія виникнення.
3. Мета зазначених контрактів.
4. Особливості даного виду контрактів (рамковість, складний характер, закріплення певної
монополії за боржником).
5. Договір франчайзингу.
6. Міжнародний лізинг.
7. Міжнародний факторинг.
Тема 10. Розрахункові відносини у міжнародному приватному праві
1. Розрахункові відносини у міжнародному приватному праві.
2. Специфіка зазначених відносин.
3. Ризики, пов’язані із розрахунками у міжнародному приватному праві.
4. Основні види безготівкових розрахунків.
5. Юридична форма їх здійснення.
6. Правове регулювання міжнародних розрахункових стосунків.
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7. Міжнародний кредитний переказ.
8. Міжнародний акредитив.
9. Інкасо у міжнародному приватному праві.
Тема 11. Правове регулювання трудових відносин у МПрП
1. Колізійні питання у сфері міжнародних трудових відносин.
2. Причини та наслідки міграційних процесів для МПрП.
3. Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним трудовим правом.
4. Міжнародні трудові стандарти і колізійні питання застосування національного трудового
законодавства. Найбільш застосовні колізійні прив’язки.
5. Проблеми уніфікації трудових правовідносин, ускладнених іноземним елементів.
6. Трудові відносини за участю іноземного елементу в нашому національному законодавстві..
7. Питання соціального забезпечення в МПрП.
Тема 12. Правове регулювання сімейних відносин.
1. Загальні положення про джерела міжнародного сімейного права.
2. Проблема співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства.
3. Поняття шлюбу за законодавством України та іноземних країн. Умови та перешкоди до
укладення шлюбу за українським законодавством та в іноземному праві.
4. Колізійні проблеми укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві.
5. Колізійні норми щодо укладення шлюбу у внутрішньому законодавстві різних країн.
6. Уніфікація колізійного регулювання укладення шлюбу.
7. Міжнародні конвенції щодо форми шлюбу та умов його чинності. Дійсність шлюбу в
міжнародному сімейному праві.
9. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом
10. Теми самостійних занять
№
з/п

Назва теми

1.
2.

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права

3.

Тема 3 Загальні поняття міжнародного приватного 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 приватноправових відносин з
іноземним елементом.
Тема 7 Правове регулювання інтелектуальної власності
Тема 8 Право власності в міжнародному приватному праві

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права

Тема 9 Договір у міжнародному приватному праві
Тема 10 Розрахункові відносини у міжнародному приватному
праві
Тема 11 Правове регулювання трудових відносин у МПрП
Тема 12 Правове регулювання сімейних відносин

Разом

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
10
14
14
10
14
10
10

13

9

13

9

14

3
3
3
3

9
9
7
8

4
4

8
9
78

132
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11. Завдання для самостійної роботи
Теми наукових доповідей:
Основні теорії встановлення правового статусу юридичних осіб.
Поняття національності юридичної особи.
Основні критерії визначення державної приналежності юридичних осіб.
Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю.
Закон національності юридичної особи.
Цивільна провосуб’єктність іноземних юридичних осіб за законодавством України.
Особистий закон іноземної організації яка не має статусу юридичної особи відповідно до
положень іноземного права.
8. Правове становище іноземних юридичних осіб в Україні.
9. Особливості встановлення правового статусу представництв.
10. Специфіка зазначених відносин.
11. Ризики, пов’язані із розрахунками у міжнародному приватному праві.
12. Основні види безготівкових розрахунків.
1. Юридична форма їх здійснення.
2. Правове регулювання міжнародних розрахункових стосунків.
3. Міжнародний кредитний переказ.
4. Міжнародний акредитив.
5. Інкасо у міжнародному приватному праві.
6. Колізійні питання у сфері міжнародних трудових відносин.
7. Причини та наслідки міграційних процесів для МПрП.
8. Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним трудовим правом.
9. Міжнародні трудові стандарти і колізійні питання застосування національного трудового
законодавства. Найбільш застосовні колізійні прив’язки.
10. Проблеми уніфікації трудових правовідносин, ускладнених іноземним елементів.
11. Трудові відносини за участю іноземного елементу в нашому національному
законодавстві..
12. Питання соціального забезпечення в МПрП.
13. Загальні положення про джерела міжнародного сімейного права.
14. Проблема співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства.
15. Поняття шлюбу за законодавством України та іноземних країн. Умови та перешкоди до
укладення шлюбу за українським законодавством та в іноземному праві.
16. Колізійні проблеми укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві.
17. Колізійні норми щодо укладення шлюбу у внутрішньому законодавстві різних країн.
18. Уніфікація колізійного регулювання укладення шлюбу.
19. Міжнародні конвенції щодо форми шлюбу та умов його чинності. Дійсність шлюбу в
міжнародному сімейному праві.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)
1.Поняття та предмет міжнародного приватного права.
2. Принципи, функції та система міжнародного приватного права.
3. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві.
4. Розвиток міжнародного приватного права: історія та тенденції.
5. Відмежування міжнародного приватного права від міжнародного публічного права.
6. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних
держав.
7. Поняття та види іноземного елемента у міжнародному приватному праві.
8. Концепція Lex mercatoria і міжнародне приватне право.
9. Колізійно-правовий і матеріально-правовий методи регулювання правовідносин, ускладнених
іноземним елементом.
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10. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права, їх класифікація.
11. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права.
12. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
13. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права в окремих
країнах системи загального права. Доктрина.
14. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї. Звичаї ділового обороту.
15. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005
р.
16. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми.
17. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону в Україні.
18. Міжнародні центри з підготовки конвенцій у галузі міжнародного приватного права.
19. Поняття та структура колізійних норм у міжнародному приватному праві.
20. Види колізійних норм та основні колізійні прив’язки.
21. Застосування колізійних норм. Правова кваліфікація. Конфлікт кваліфікацій.
22. Зворотне відсилання, відсилання до права третьої країни.
23. Поняття та зміст автономії волі у міжнародному приватному праві.
24. Поняття та зміст застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві.
25. Поняття та зміст обходу закону у міжнародному приватному праві.
26. Уніфікація і гармонізація у міжнародному приватному праві: поняття, відмінності та
взаємодія.
27. Взаємність у міжнародному приватному праві. Матеріальна та формальна взаємність.
Реторсії у міжнародному приватному праві.
28. Поняття та зміст особистого закону фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
29. Цивільна правоздатність фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
30. Цивільна дієздатність іноземних фізичних осіб у міжнародному приватному праві. Основні
колізійні питання дієздатності.
31. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
32. Правовий статус закордонного українця.
33. Особливості правового статусу біженців, біпатридів, деяких інших осіб.
34. Безвісна відсутність та оголошення особи померлою у міжнародному приватному праві.
35. Опіка і піклування у міжнародному приватному праві.
36. Основи правового становища іноземної юридичної особи у міжнародному приватному
праві. 37. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи.
38. Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю щодо правового
становища юридичних осіб у міжнародному приватному праві.
39. Іноземні юридичні особи в Україні, правовий режим їх діяльності.
40. Міжнародні транснаціональні корпорації. Проблема міжнародних юридичних осіб.
41. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном.
42. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватно-правових відносин з
іноземним елементом.
43. Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на формування
національного законодавства про імунітет іноземних держав.
44. Поняття та види імунітету держави. Законодавство України та міжнародні угоди з питань
державного імунітету.
45. Особливості правового регулювання відносин власності у міжнародному приватному праві.
46. Колізійні питання права власності і вирішення їх у законодавстві України, інших держав та
у міжнародних договорах.
47. Правовий режим іноземної власності на території України. Регулювання інвестицій у
міжнародному приватному праві.
48. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян і юридичних осіб за
кордоном.
49. Колізійні аспекти повернення національної культурної спадщини.
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50. Колізійні питання права власності та інших речових прав на рухоме майно, що перебуває в
дорозі.
51. Міжнародно правова охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
52. Основні міжнародні угоди щодо охорони авторських і суміжних прав.
53. Міжнародно-правова охорона прав на об’єкти права промислової власності. Колізійні
питання реєстрацію права на торговельні марки.
54. Угода СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.
55. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Форма і зміст правочину. Право, що
застосовується до правочину.
56. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у міжнародному приватному
праві, їх належне та неналежне виконання.
57. Загальні положення договірного права у міжнародному обігу. Поняття і особливості
зовнішньоекономічного контракту.
58. Колізійні прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з іноземним елементом.
Закон, що застосовується до форми та змісту договору.
59. Вимоги чинного законодавства України стосовно форми, змісту і порядку укладення
зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
60. Уніфікація правового регулювання в галузі міжнародних комерційних угод.
61. Правове регулювання міжнародних кредитно-розрахункових відносин. Розрахунки за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
62. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів.
63. Уніфікація матеріально-правових норм у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів.
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.).
64. Колізійно-правове регулювання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів.
65. Зобов’язання продавця. Засоби правового захисту у випадку порушення договору
продавцем.
66. Зобов’язання покупця. Засоби правового захисту у випадку порушення договору покупцем.
67. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі.
68. Правила ІНКОТЕРМС у національній та міжнародній торгівлі.
69. Поняття, особливості та види міжнародних перевезень, правові підстави їх здійснення.
70. Міжнародні залізничні перевезення.
71. Міжнародні повітряні перевезення.
72. Міжнародні морські перевезення. Основні міжнародні конвенції у сфері морських
перевезень вантажів.
73. Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного дорожнього
перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р.
74. Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів
внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р.
75. Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення
вантажів від 24 травня 1980 р.
76. Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу.
77. Претензії та позови з міжнародних перевезень, вантажів і пасажирів. Особливості
обчислення строків претензійної та позовної давності.
78. Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок смерті пасажира або
ушкодження його здоров’я. Межі відповідальності перевізника.
79. Франчайзинг у міжнародному приватному праві.
80. Міжнародний лізинг.
81. Посередницький (агентський) договір у міжнародному приватному праві.
82. Міжнародний підряд.
83. Поняття та зміст позадоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві.
84. Колізійне регулювання зобов’язань внаслідок завдання шкоди. Роль міжнародних угод.
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85. Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків
товарів, робіт та послуг. Гаазька конвенція 1973 р. про право, що застосовується до
відповідальності виготівника.
86. Міжнародні договори стосовно деліктної відповідальності. Питання деліктних зобов’язань у
договорах про правову допомогу.
87. Особливості колізійного регулювання відшкодування шкоди, завданої іноземною державою.
88. Особливості колізійного регулювання відшкодування моральної шкоди.
89. Загальна характеристика Регламенту ЄС про право, що застосовується до деліктних
зобов’язань (Регламент Рим ІІ, 2007 р.).
90. Представництво, довіреність та позовна давність у міжнародному приватному праві.
91. Міжнародне приватне трудове право як підгалузь міжнародного приватного права.
92. Трудові відносини з іноземним елементом: загальна характеристика та джерела правового
регулювання.
93. Роль конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) у регулюванні міжнародних трудових
приватно-правових відносин.
94. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Право, що застосовується до
трудового договору.
95. Праця громадян України за кордоном. Регулювання посередництва у працевлаштуванні на
роботу за кордоном.
96. Ліцензування діяльності, пов’язаної із працевлаштуванням громадян України за кордоном.
97. Правове регулювання праці співробітників міжнародних та міжурядових організацій.
98. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав.
99. Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві.
100.Правові наслідки шлюбу, укладеного з іноземцем. Права та обов’язки подружжя.
101.Міжнародне усиновлення.
102.Аліментні зобов’язання у міжнародному приватному праві.
103.Поняття та принципи спадкування у міжнародному приватному праві. Основні колізії,
міжнародно-правове регулювання.
104.Спадкові права іноземців в Україні.
105.Спадкові права українських громадян за кордоном. Норми з питань спадкування, що
містяться у міжнародних договорах про надання правової допомоги у цивільних справах за
участю України.
106.Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному праві.
107.Поняття, зміст і місце цивільного процесу в системі міжнародного приватного права.
108.Правове становище іноземців у міжнародному цивільному процесі. Особливості
процесуального положення іноземної держави.
109.Міжнародна підсудність: поняття, види та способи визначення. Пророгаційні та дерогаційні
угоди.
110.Виконання судових доручень іноземних судів та звернення судів України з дорученнями до
іноземних судів.
111.Визнання та виконання іноземних судових рішень. Екзекватура. Підстави відмови у
визнанні та виконанні іноземного судового рішення.
112.Поняття і правова природа міжнародного комерційного арбітражу, міжнародно-правові
засади його діяльності.
113.Види третейських (арбітражних) судів. Арбітраж ad hoc.
114.Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 p.).
115.Арбітражна угода: форма, зміст та правове значення. Компетенція міжнародного
комерційного арбітражу.
16.Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж
ЮНСІТРАЛ.
117.Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торговопромисловій палаті України, їх компетенція і регламентація діяльності.
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118.Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».
119.Арбітражні рішення, порядок їх виконання та оспорювання.
120.Підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень.
13. Методи навчання
Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування
тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе,
доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 Дослідницький метод
 Пошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» використовуються такі
методи оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального
опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе
(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену (усна та/або письмова відповідь,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену.
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Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є підсумковий контроль - екзамен.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-40
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
особливостей навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
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Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

35-59

1-34

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Т1

2

Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
робота
2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
10
40

Модульний контроль 1 - 10

100

Модульний контроль 2 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

Підсумковий
контроль

Сума

50

100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Міжнародне приватне право» узагальнено в
комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
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