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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Курс міжнародного приватного права (далі – МПрП) є обов’язковою 

навчальною дисципліною, містить теоретичні та практичні питання 

колізійного та матеріально-правового регулювання приватноправових та 

процесуальних відносин з іноземним елементом, зокрема предмет і метод 

МПрП, його систему та джерела; особливості правозастосування в даній 

галузі (поняття та види колізійних норм, підстави та межі застосування 

іноземного приватного права судовими органами України); правовий статус 

суб’єктів МПрП, особливості правового регулювання відносин власності, 

зобов’язальних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, 

ускладнених іноземним елементом.  

 

Мета вивчення Метою викладання курсу є  формування знань міжнародного приватного 

права у належному правовому урегулюванні ситуації, коли відносини 

суб’єктів приватного права пов’язані з одним або кількома правопорядками, 

іншими, ніж український правопорядок та практичних навичок його 

застосування 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідних 

теоретичних положень, що вироблені наукою МПрП; освоєння нормативного 

матеріалу, закріпленого законодавством України; ознайомлення з судовою та 

арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним елементом, з 

методологією отримання інформації щодо різноманітних аспектів МПрП, у 

тому числі за допомогою бібліографії та сучасних технічних засобів 

Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» базується на знаннях, 

отриманих під час вивчення таких дисциплін як теорія держави і права; 

цивільне та сімейне право, цивільний процес, господарське право та процес, 

міжнародне публічне право 

Результати 

навчання 

ПРН 3.Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю 

ПРН 15. Вільно  використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

ПРН 21.Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові  

висновки 

ПРН 22. Готувати  проекти  необхідних актів застосування права відповідно 

до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсягта ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 3 

 

Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістовий модуль - 1 

 

4-й 

 

4-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

 

8-й 

 

8-й 

Лекції 

 

 

10 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

            4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

60 год. 

 

80 год. 

в  т. ч. Індивідуальні  завданні 

  

Вид контролю:  

 

Залік 

 

Залік  
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назвизмістовихмо

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

Л Пр Лаб інд ср. Л Пр. лаб Інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1.   

Тема 1. 

Загальна 

характеристика  

міжнародного 

приватного права 

як галузі права. 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

-  

 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

 

 

   

8 

 

Тема 2.  
Суб’єкти 
міжнародного 

приватного права. 

 

10 

1 

 

2 

 

-  

 

 

7 

 

 

      9 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

7 

Тема 3. 
Право власності в 

міжнародному  

приватному праві. 

 

10 

 

1 

 

2 

-  

 

 

7 

 

 

       9 

 

1 

    

8 

Тема 4. 
Інтелектуальна 

власність в 

міжнародному  
приватному праві 

 

9 

 

1 

 

2 

-  

 

 

 

6 

9 

 

 

 

 

 

  9 

 

Тема 5.  
Правочини та 

зобов’язання 

в міжнародному 
приватному праві 
 

 

 

 

 

10 

 

   1 

 

2 

  

 

 

7 

 

10 

 

1 

 

1 

   

8 

 

Тема 6.  Шлюбно-

сімейні відносини 

в міжнародному 

приватному праві 

 

 

10 

 

1 

 

 

2 

 

-  

 

 

 

7 

 

9 

 

1 

 

 

    1 

 

 

   

7 

 

Тема 7. 
Спадкові відносини 

в міжнародному  

приватному праві 

 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

2 

-  

 

 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

 

    8 

 

 

Тема 8. . 
Міжнародний 

цивільний процес 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 2 

 

-  

 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9 

 

Тема 9.   
Міжнародний 
комерційний 

 арбітраж 

 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

   

8 
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Тема 10.  
Трудові відносини в 

міжнародному  

приватному праві 

 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

5 

 

 

9 

 

1 
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Разом 90 10 20     60 90    6 4   80 

 

Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право» складають: 

1. Опрацюваннятеоретичнихпитань курсу. 

2. Опрацюваннянормативних джерел,навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей, повідомлень та рефератів  із обраної тематики. 

4. Виконаннязавдань для самоконтролю, зокрема і  вирішення практичних кейсів 

5. Підготовка до модульного контролю та іспиту 

 

1. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Міжнародне приватне  право» не передбачено  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10  практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів.  За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 6 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 5 балів 

Підготовка реферату -  5 балів 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 
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Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. 

Підсумковий контроль автоматично проставляється як сума 

рейтингових балів поточного та модульного контролю. У разі 

недостатньої кількості балів (<60) та мінімально необхідної кількості 

балів поточного контролю (від 20 балів) студент має скласти залік. 

Кількість максимальних рейтингових балів за залік  становить 40. Ці 

бали замінюють рейтингові бали модульного контролю, та у разі 

достатньої кількості з поточним контролем ставиться оцінка. 

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 
дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 
літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 
право бути присутнім на занятті. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг під час тижня самостійної роботи, тижня 

модульного контролю та тижня складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання.. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 
 

 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 6 

2 Тема 2 6 

3 Тема 3 6 

4 Тема 4 6 

5 Тема 5 6 

6 Тема 6 6 

                                                            

8 

Тема 7. 6 

Тема 8 6 

               Тема  9 6 

               Тема 10 6 

9   

10 Модульна робота 1  

 

40 

 

11 Підсумковий залік 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку: 

1. Основні етапи розвитку міжнародного приватного права. 

2. Поняття, предмет та система міжнародного приватного права 

3. Джерела міжнародного приватного права.  

4. Колізійний метод регулювання міжнародних приватноправових відносин 

5. Матеріально-правовий метод у міжнародному приватному праві.  

6. Особливості правозастосування у міжнародному приватному праві. 

7. Основні принципи міжнародного приватного права 

8. Правове положення фізичних осіб в міжнародному приватному праві. 

9. Колізійні питання регулювання дієздатності фізичних осіб, оголошення безвісно відсутнім 

чипомерлим, опіки та піклування у МПрП.  

10. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. 

11. Правове положення іноземних юридичних осіб в Україні. Транснаціональні корпорації в МПрП. 

Міжнародні юридичні особи. 
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12. Особливості правового положення держави в МПрП. 

13. Поняття і види імунітету держави в міжнародному приватному праві 

14. Загальні питання права власності у відносинах з "іноземним елементом" 

15. Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві та національному 

законодавстві України.  

16. Правове регулювання іноземних інвестицій в МПрП. 

17. Територіальний характер інтелектуальної власності та особливості її регулювання в МПрП. 

18. Міжнародно-правова охорона авторських прав.  

19. Промислова власність та її міжнародна охорона.  

20. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 

21. Міжнародно-правове регулювання  праці.  

22. Працевлаштування  іноземців в Україні. Принцип національного режиму в галузі трудових 

відносин.  

23. Трудові права українських громадян за кордоном.  

24. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Сфера дії права, що застосовується до 

правочину. 

25. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у МПрП та колізійному праві 

України. 

26. Договір міжнародної  купівлі-продажу товарів.  

27. Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за 

законодавствомУкраїни.  

28. Загальна характеристика міжнародних перевезень, їх колізійне та міжнародно-правове 

регулювання.  

29. Види позадоговірних зобов’язань, ускладнених іноземним елементом, та колізійні підходи до їх 

регулювання.  

30. Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в МПрП. 

31. Майнові  відносини  подружжя в МПрП. 

32. Міжнародне  усиновлення та його наслідки.  

33. Аліментні зобов’язання в МПрП.  

34. Основні колізії у спадкуванні за МПрП.  

35. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин.  

36. Спадкові права іноземців в Україні.  

37. Спадкові права українських  громадян за кордоном.  

38. Поняття та джерела  міжнародного цивільного процесу.  

39. Правове положення іноземних осіб у цивільномупроцесі. 

40. Підсудність цивільних справ за участю іноземних  осіб.  

41. Міжнародна  правова  допомога та її види.  

42. Виконання іноземних судових  доручень.  

43. Легалізація  документів.  

44. Визнання та виконання  іноземних  судових рішень 

45. Поняття і види міжнародного комерційного  арбітражу.  

46. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу 

47. Розгляд спорів у міжнародному комерційному арбітражі. 

48. Арбітражні рішення, порядок їх  виконання. 

49. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-правове регулювання праці.  

50. Працевлаштування іноземців в Україні.  

51. Принцип національного режиму в галузі трудових відносин.  

52. Трудові права українських громадян за кордоном. Правове регулювання праці співробітників 

міжнародних та міжурядових організацій 

 

 

 



10  

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник. К. Алерта, 2021. 524с. 

2. Корнєєв Ю.В., Вишновецька С.В. Міжнародне приватне право. Навч.посібник. К. ЦУЛ, 

2020.164с. 

3. Мирошниченко В.О. Міжнародне приватне право у схемах та визначеннях. 

Навч.посібник.К.,ЦУЛ, 2020. 152с. 

4. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Практикум з міжнародного приватного права та 

міжнародногоцивільногопроцесу. К., Алерта. 2020.226с. 

5. Міжнародне приватне право. Навч.посібник. За ред. Ю.Ф.Іванова. К: Алерта, 2018. 390с. 

6. Орловська І. Міжнародне приватне право. Навч. пос. К. Університет Україна, 2017. 269с. 

7. Міжнароднеприватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. А. Бігун, Є. М. 

Білоусов, І. М. Жуков ; за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло.  Х. : Право, 2015. 

320 с. 

8. Довгерт А.С., Кисіль В.І.Міжнароднеприватне право. Загальначастина. К., 2012.376с. 

9. Довгерт А.С., Кисіль В.І.Міжнароднеприватне право. Особлива частина. К., 2013. 400с. 

 

Додаткова  

1. Діковська І.А. Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України 

до права ЄС. К., Алерта, 2020. 304с. 

2. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С.Довідник з міжнародного приватного права та 

міжнародногоцивільногопроцесу.Алерта, 2019. 234с. 

3. Корнійчук Є.В.Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в 

міжнародному та внутрішньому праві. Фенікс, 2019.232с. 

4. Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародногоцивільногопроцесу з розглядусімейнихспорів. 

К.,Алерта, 2018. 388с.  

5. Діковська І.А.Міжнароднікомерційніконтракти: колізійне та матеріально-

правоверегулювання. К.:Алерта, 2016 р. 322с. 

6. Крупчан О.Д. Міжнародний комерційний арбітражний суд: відповідність сьогоденню. К., 

2013.360с. 

7. Навчально-методичнийпосібник для самостійноїроботи та практичних занять з 

навчальноїдисципліни "Міжнароднеприватне право" /Уклад. Жушман В.П., Шуміло І.А., 

Білоусов Є.М., Жуков І.М., Курман Т.В., Погорецька Н.В..- Х.: Нац. юрид. акад. України, 

2010.- 71 с. 

8. Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар Закону України /Довгерт А.С., 

Кисіль В.І., Серьогін О.Ю. та ін. / За ред. А.С. Довгерта, 2008. – 352 с 

9. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: Підручник. Х.: Кроссроуд, 2008. 610 с. 

10. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008.  

11. Мережко А. Наука международного частного права: история и современность. К.: Таксон, 

2006. 354с. 

12. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл.  К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. 

13. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5– е изд., перераб. и доп.. – М.: 

Юристъ, 2004. – 604 с. 

14. Лунц Л.А. Курс международного частого права: В 3–х т.  М.: Спарк, 2002,– 1007 с. 

15. Мережко А. Транснациональное торговое право (Lexmercatoria) К.: Таксон, 2002.464с. 

 

 

Інформаційніресурси: 

1. http://nbuv.gov.ua/ сайт Національної бібліотеки ім.В.І. Вернандського 

2. https://iccwbo.org/ сайт Міжнародної торгової палати 

3. http://iccua.org/pro-iss-ukraine/ сайт Українського  національного комітету Міжнародної 

https://jurkniga.ua/autor/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2+%D0%AE.%D0%92./
https://jurkniga.ua/autor/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%A1.%D0%92./
https://jurkniga.ua/autor/dovgert-a-s/
https://jurkniga.ua/autor/kisil-v-i/
https://jurkniga.ua/autor/dovgert-a-s/
https://jurkniga.ua/autor/kisil-v-i/
https://jurkniga.ua/autor/dikovska-i-a/
http://nbuv.gov.ua/


11  

Торгової Палати (ICCUkraine) 

4. https://www.academia.edu/6446686/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%

D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8

2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Мироненко Н.В. 

Міжнародне приватне право. Навч. пос. К., Алерта, 2011  

5. https://www.youtube.com/channel/UCNVlSgVBS4baLquso4Qa4IQ Міжнародне приватне право 

(канал доц. І.А. Шуміло  із лекціями з МрПП (НЮУ ім.Я.Мудрого) 

6. https://osvita.ua/vnz/add-education/48501/Онлайн-курс з міжнародного приватного права 

(Вісконсинськийміжнароднийуніверситет (США) в Україні ) 

 

 

https://www.academia.edu/6446686/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/6446686/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/6446686/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/channel/UCNVlSgVBS4baLquso4Qa4IQ
https://osvita.ua/vnz/add-education/48501/
http://www.wiuu.edu.ua/
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