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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Метою  дисципліни  «Міжнародне  приватне  право»  є  глибоке  та

ґрунтовне  вивчення  студентами  основних  положень  науки  міжнародного
приватного  права,  зокрема  міжнародного  речового  та  спадкового  права,
міжнародного права інтелектуальної власності, зобов’язань в міжнародному
приватному праві, міжнародного сімейного права, міжнародного приватного
трудового права, міжнародного приватного процесуального права.

Після  вивчення  дисципліни  «Міжнародне  приватне  право  (особлива
частина)» студенти
повинні: засвоїти та вільно оперувати спеціальною правовою термінологією
у галузі міжнародного
приватного  права;  опанувати  існуючі  в  доктрині  підходи  до  визначення
основних інститутів міжнародного приватного права та їх співвідношення з
іншими  елементами  правової  системи;  розуміти  сутність  і  призначення
колізійних норм, знати особливості їх структури та вміти
застосовувати  основні  формули  прикріплення;  знати  найбільш  важливі
джерела правового регулювання у різних сферах міжнародного приватного
права;  знати  найбільш  важливі  джерела  правового  регулювання  у  різних
сферах міжнародного приватного права.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Години

(лекції/лабораторні,
практичні,

семінарські)

Результати
навчання

Завдання Оцінювання

1 семестр

Модуль 1

Тема 1.
Юридична
природа та

зміст
міжнародного

приватного
права

2/2 Розуміти місце
міжнародного

приватного права в
системі права.

Розрізняти значення
міжнародного

приватного права в
регулюванні

зовнішньоекономічної
діяльності.

Тести.
Питання.
Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

6

Тема 2.
Колізійна

норма
міжнародного

приватного
права

2/2 Знати колізійні норми
міжнародного

речового права,
правовий режим

іноземного
інвестування, питання

націоналізації
іноземної
власності.

Тести.
Питання.
Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

8

Тема 3.
Особливості дії

колізійної
норми та

специфіка
застосування

іноземного
права для

регулювання
приватних
відносин,

ускладнених
іноземним
елементом

2/2 Вміти проводити
тлумачення та

кваліфікацію норм
міжнародного

приватного права.

Тести.
Питання.
Вирішення
юридичних
кейсів.
Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

8

Тема 4.
Джерела

міжнародного
приватного

права

2/2 Вміти аналізувати
колізійні питання

міжнародних
договірних

зобов’язань,
уніфікацію

матеріальних норм

Тести.
Питання.
Розгляд
судової
практики.
Виконання

8



міжнародного
приватного

договірного права.

самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

Тема 5.
Суб’єкти

міжнародного
приватного

права

2/2 Розрізняти правовий
статус фізичних та
юридичних осіб, як
основних суб’єктів

міжнародного
приватного права.

Тести.
Питання.

Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

8

Модуль 2

Тема 1.

Право
власності та
інші речові

права в
міжнародному

приватному
праві

2/2 Розуміти поняття та
види міжнародних

комерційних
договорів, колізійні

питання та
уніфікація

матеріально-правових
норм у сфері

міжнародної купівлі-
продажу. Знати

уніфікацію
правового

регулювання
договорів

міжнародного
лізингу, факторингу та

деяких інших
комерційних
контрактів.

Тести.
Питання.
Вивчення
судової
практики.
Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

8

Тема 2.
Колізійно-
правове та

матеріально-
правове

регулювання
правочинів,

довіреності та
позовної
давності

2/2 Розрізняти
особливості

законодавчого
регулювання
правочинів,
ускладнених

іноземним елементом
в Україні та розуміти
колізійні прив’язки,

що використовуються
законодавством

України.

Тести.
Питання.
Виконання
самостійної
роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

8

Тема 3.
Недоговірні

зобов’язання в
міжнародному

2/2 Розрізняти основні
колізійні проблеми,

що можуть з’явитися у
зв’язку з виникненням

Тести.
Питання.
Виконання
самостійної

8



приватному
праві

недоговірних
зобов’язань з

іноземним елементом
та вміти розкривати

зміст і практику
застосування основних

колізійних
застережень, що

використовуються для
розв’язання цих

проблем.

роботи
(в.т.ч.  в
elearn)

Всього за 1 семестр 70

Екзамен 30

Всього за курс 100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Політика щодо

дедлайнів та
перескладання:

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо
академічної

доброчесності:

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу

Політика щодо
відвідування:

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Рейтинг здобувача
вищої освіти, бали

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків

екзаменів заліків

90-100 відмінно зараховано

74-89 добре

60-73 задовільно

0-59 незадовільно не зараховано




