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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут

Кафедра права

Назва дисципліни Міжнародне приватне право

Викладач Марусяк Лідія Олегівна

Портфоліо викладача http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/

osobovyy-sklad-kafedry/kyun-dotsent-kafedry-prava-

marusyak-lidiya-olehivna/

Контактний тел. 067-7059310

E-mail: lidabat@ukr.net

Сторінка дисципліни на сайті http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/

metodychne-zabezpechennya-navchalnykh-dystsyplin/

vybirkovi-navchalni-dystsypliny-opp-pravo-pershyy-

bakalavrskyy-riven/mizhnarodne-pryvatne-pravo/

Консультації четвер, 2 години, 15.00-16.30, ауд.210 

1. Коротка анотація до дисципліни. Цей курс навчить  теоретично обґрунтованих

знань  про  правничу  термінологію  та  ознайомить  з  юридичною  практикою  у  сфері

міжнародних  приватноправових   відносин;  різновиди  міжнародних  приватноправових

відносин,  підстави  їхнього  виникнення,  види,  структуру,  практику  та  особливості

тлумачення  і  застосування  колізійних  норм,  різновиди  суб’єктів  таких  правовідносин

тощо.

2.  Мета:   комплексна  підготовка  студентів  з  метою  формування  і  розвитку  їх

професійної  компетенції,  необхідних  для  успішного  здійснення  правотворчої  та

правозастосовна  діяльності;  узагальнення  та  вивчення  позитивного  міжнародного

приватноправового досвіду

3.  Завдання: освоєння  термінологічно-категоріального  апарату;  вивчення

законодавства  та  міжнародних  договорів  у  сфері  міжнародних  приватно-правових

відносин;  аналіз  юридичної  практики  та  розв’язання  проблемних  задач;  формування

здатності  до  системного  критичного  підходу  до  вирішення  юридичних  колізій  у

міжнародних приватно-правових відносинах.

4. Формат курсу: очний (offline)

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність  розв’язувати  складні

спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми  у  галузі  професійної

правничої діяльності або у процесі

навчання,  що  передбачає

застосування  правових  доктрин,

принципів  і  правових  інститутів  і

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (залік в усній 

формі або усного виступу-

презентації)
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характеризується комплексністю та

невизначеністю умов

Здатність  застосовувати  знання  у

практичних ситуаціях

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (залік в усній 

формі або усного виступу-

презентації)

Знання  та  розуміння  предметної

області  та  розуміння  професійної

діяльності

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (залік в усній 

формі або усного виступу-

презентації)

Здатність  вчитися  і  оволодівати

сучасними знаннями

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації)

Знання  і  розуміння  міжнародних

стандартів  прав  людини,  положень

Конвенції про захист прав людини

та основоположних свобод, а також

практики  Європейського  суду  з

прав людини

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань формі 

презентації), підсумкове (у 

формі оцінювання усного 

виступу)

Здатність  застосовувати  знання

засад  і  змісту  інститутів

міжнародного  публічного  права,  а

також  міжнародного  приватного

права

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Знання  і  розуміння  основ  права

Європейського Союзу

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації)

Здатність  застосовувати  знання

завдань,  принципів  і  доктрин

національного права, а 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

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань формі 

презентації), підсумкове (у 

формі оцінювання усного 

виступу)

Знання  і  розуміння  особливостей

реалізації  та  застосування  норм

матеріального  і  процесуального

права

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації)

Здатність  аналізувати  правові Повністю. Поточне (семінар-круглий 
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проблеми,  формувати  та

обґрунтовувати правові позиції

Співвідноситься  з

метою курсу

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань- у 

формі презентації)

Здатність  до  критичного  та

системного аналізу правових явищ і

застосування  набутих  знань  у

професійній діяльності

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань формі 

презентації), підсумкове (у 

формі оцінювання усного 

виступу)

Здатність  до  консультування  з

правових  питань,  зокрема,

можливих способів захисту прав та

інтересів  клієнтів,  відповідно  до

вимог  професійної  етики,

належного  дотримання  норм  щодо

нерозголошення  персональних

даних та конфіденційної інформації

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (залік в усній 

формі або усного виступу-

презентації)

5.  Тривалість курсу.  90 годин (3 кредити  ЄКТС),  з  них:  44  години  аудиторної

роботи;  46  годин  –  самостійної  роботи,  6  семестр  залік  –  2  години  (проводиться  на

останньому семінарському занятті).

6. Статус дисципліни: вибіркова

7. Пререквізити: Курс «Міжнародне приватне право» безпосередньо пов’язаний з

дисциплінами:  «Міжнародно-правовий  механізм  захисту  прав  людини»,  «Міжнародне

право».

8. Технічне й програмне забезпечення / обладнання – мультимедійний проектор

та комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної  підготовки та

консультацій викладача. 

-  Дотримання  академічної  доброчесності  (Виявлення  ознак  академічної

недоброчесності  в  письмовій  роботі  студента  -  відсутність  посилань  на  використані

джерела, фабрикування джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно

від масштабів плагіату).

- Доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

-  Уся  література,  яку  студенти  не  зможуть  знайти  самостійно,  буде  надана

викладачем  виключно  в  освітніх  цілях  без  права  її  передачі  третім  особам.  Студенти

заохочуються  до  використання  також  й  іншої  літератури  та  джерел,  яких  немає  серед

рекомендованих.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль,

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин:

Змістовий модуль 1 «Теоретико-правові основи міжнародного приватного права»

(лекційні теми 1-4 семінарські теми 1-4);

Змістовий  модуль  2 «Колізійні  питання  окремих  інститутів  міжнародного

приватного права» (лекційна тема 5-9 семінарські теми 5-9).
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11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і

методів навчання, як лекції-дискусії, лекції з застосуванням техніки зворотного зв’язку

лекції-аналіз конкретної ситуації. 

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини

шляхом  зіставлення  різних  думок,  спосіб  організації  спільної  діяльності  з  метою

інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі.

Лекція з застосуванням техніки зворотного зв’язку (якщо є технічна можливість) –

отримання даних від усієї групи студентів на поставлене запитання;

Лекція-аналіз  конкретної  ситуації нагадує  лекцію-дискусію:  на  обговорення

викладач  виносить  не  питання,  а  конкретну  ситуацію  (т.  зв.  мікроситуації,  які

демонструються  аудиторії  усно  або  у  вигляді  відео-запису  тощо).  Викладач  активізує

діалог  за  допомогою  спеціально  спрямованих  запитань,  підказок,  зіставленням  різних

поглядів, а іноді й їх зіткненням. 

Семінарські/практичні заняття 

Даний вид заняття проходить переважно шляхом опитування студентів у групі за

контрольними завданнями і запитаннями дозволяє швидко і оперативно оцінити їх знання.

При цьому одному слухачу ставляться контрольні  запитання (як правило три-чотири) з

різних  питань,  винесених  на  семінарське  заняття,  Відповідь  на  поставлені  запитання

повинна бути обґрунтованою (зокрема, це можуть бути посилання на положення закону,

акти тлумачення законодавства,  узагальнення слідчої  та судової практики, підручники і

навчальні  посібники,  публікації  результатів  наукових  досліджень,  лекційні  матеріали

тощо) також проводиться  розгляд конкретних ситуацій, робота в командах (малих групах)

з презентацією результатів (у тому числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією

набутих навичок). На занятті активно використовується робота «біля дошки» (схематичне

зображення  певних  юридичних  конструкцій,  процедур,  механізмів  реалізації,

співвідношення повноважень тощо. На семінарських заняттях регулярно проводитиметься

тестування.  Студентам необхідно  бути  готовими  до  різноманітних  форм  активізації

роботи:  проведення  дискусій  з  окремих  питань;  коментування  до  підготовлених

медіапрезентацій з використання технічних засобів навчання. Готуючись до семінарського

заняття студенти мають підготувати конспект питань,  що містяться в  плані відповідної

теми. Наявність конспекту всіх  питань та присутність на занятті є запорукою успішної

роботи  та  отримання  балів  (їх  кількість  залежить  від  вашої  активності  та  якості

підготовки). 

З  метою розвитку у студентів  навичок основ наукової  діяльності,  порівняльного

аналізу, пропонується виконання індивідуального завдання у формі реферативної доповіді

підготовленої як групою так і індивідуально 

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

-  виступ  за  темою  індивідуального  завдання  у  формі  реферативної  доповіді

(критерії оцінювання див.: Робоча програма дисципліни). 

- виступ-інформування за темами семінарських занять;

- семінар з індивідуальною та груповою роботою;

- семінар-«круглий стіл»;

- семінар у формі дебатів.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).
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Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
а
л
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю

Модуль 1 Модуль 2

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

Відвідування лекцій 1 7 7 5 5

Відвідування семінарських 

занять

1 5 5 5 5

Відвідування практичних 

занять

10 - - - -

Робота на семінарському 

занятті

10 5 50 5 50

Робота на практичному занятті 10 - - - -

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист)

10 - - - -

Виконання завдань для 

самостійної роботи

5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 92 - 90

Максимальна кількість балів: 182

182:100=1,82. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,82 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих

публікацій  (наукові  праці,  статті  у  періодичних  виданнях,  документи,  офіційні  звіти,

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14.  Форми  проведення  поточного,  рубіжного  (модульного)  контролю  та

критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під

час поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді – 3 бали; 

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми

(питання) – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний  (модульний)  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових

модулів і  здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі
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презентації  за  тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу  відповідного  змістового

модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми

наукового дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та

можливостей,  необхідних  для  написання  дисертації. Під  час  рубіжного  (модульного)

контролю оцінюються такі компоненти: 

- слайди до презентації – 5 балів

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних

концепцій, підходів, ідей – 10 балів

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів

- самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

6 семестр- Залік. Проводиться у формі усного опитування на визначений перелік

питань для семестрового контролю. 

16.  Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 7.4).

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59

FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю повторного

складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1.  Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне

приватне право”. Київ.: Істина, 2007.200с.

2. Вишновецька С. В., Корнєєв Ю. В. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / С. В.

Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 164 с.

3. Килимник І. І. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М.

Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім. О. М.

Бекетова, 2018. 111 с.

Допоміжна література:

4.  Міжнародне  приватне  право  //  за  ред.Кузьменка  С.Г.  Київ:  Центр  учбової

літератури, 2010. 316 с.

5. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. 2-ге

видання. Київ: Алерта, 2014. 656 с.
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6.  Фединяк  Г.С.,  Фединяк  Л.С.  Міжнародне  приватне  право.  Підручник.  Київ.:

Алерта, 2017. 504с.

7. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: навч. посібник. Київ: Атіка, 2006. 608 с.

8.  Агамагомедова С. А.  Взаимовлияние международного и  национального  права в

сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности. Журнал российского

права. 2013. № 12. С. 122–129.

9.  Асосков  А.  Коллизионное  регулирование  различных  видов  трансграничных

договоров с участием потребителя. Хозяйство и право. 2011. № 5. С. 21–35.

10.  Бичківський  О. О.  Модернізація  колізійної  прив'язки  Lex  rei  sitae  в

англоамериканському спадковому праві. Вісник Запорізького національного університету.

Юридичні науки. 2006. № 2. С. 83–93. 

11.  Бичківський О. О. Тлумачення та кваліфікація у колізіях спадкування в МПП.

Запорізькі правові читання: тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18–19

трав. 2006 р. Запоріжжя, 2006. С. 277–278. 

12. Виговський О. І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного

речового права Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 5. С. 66–71.

13.  .Кисіль В. І.  Спадкові  відносини в сучасному міжнародному приватному праві

Право України. 2013. № 7. С. 154–182.

14.  .Кудашкин  В. В.  Коллизионные  правоотношения  в  международном  частном

праве. Государство и право. 2006. № 2. С. 52–63. 

15.  .Мережко  О.  Міжцивілізаційні  колізії  в  міжнародному  приватному  праві.

Юридичний журнал. 2009. № 5. С. 34–36.

16..Мирзоев  Р. А.  Суть  и  содержание  защиты  имущественных  прав  иностранных

физических и юридических лиц . Право і суспільство. 2011. № 4. С. 236–242.

. 17. .Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших

речових прав у міжнародному приватному праві. Право України. 2013. № 7. С. 71–81.

 18.  .Розгон  О. В.  Деякі  колізійні  питання  регулювання  спадкових  відносин  з

іноземним елементом. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

2009.  № 872 : Серія "Право", Вип. 6. С. 104–108.

19..Савельева  Е. Г.  Фрагментация  международного  права  и  ее  позитивная  роль  в

вопросе регулирования защиты права собственности на универсальном и региональном

уровнях. Российский юридический журнал. 2013. № 3. С. 65–71.

 20.Хачатрян  В.  Колізійні  питання  правового  регулювання  відносин  власності  в

контексті договорів про правову допомогу  Підприємництво, господарство і право. 2005.

№ 1. С. 39–42.

21.Христенко Н. Зародження права власності в міжнародному праві Підприємництво,

господарство і право. 2009 № 3. С. 148– 150.

22.Шупінська  О.  Колізійне  регулювання  відносин  власності  в  міжнародному

приватному праві деяких країн Європейського Союзу. Право України. 2007. № 12. С. 130–

134.

23.  Шупінська  О.  Становлення  інституту  права  власності  в  міжнародному

приватному праві Право України. 2006. № 7. С. 127– 130.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

24. http://portal.rada.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

25. http://kmu.gov.ua             - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України

26. http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал

27. http://studrada.com.ua/libonline - Центральний юридичний портал України

28. http://court.gov.ua                         - Сайт судової влади України

29. https://supreme.court.gov.ua              - сайт Верховного суду 

30. http://www.ccu.gov.ua/                   сайт Конституційного Суду України

31. http://www.vru.gov.ua/                сайт  Вищої ради правосуддя

32. http://reyestr.court.gov.ua -          Єдиний державний реєстр судових рішень



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Міжнародне приватне  право»
Разом: 90 год., з них 24 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 46 год.

Кількість

балів

за семестр

182 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Теоретико-правові основи міжнародного приватного права . Спеціальні інститути медичного права 

Лекції 1 (1 бал) 2-3 (2 бал) 4-5 (2 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій Поняття, предмет, 

методи 

міжнародного 

приватного права

Система 

міжнародного 

приватного права.

Колізійні норми: 

поняття та 

характеристика

 Застосування 

міжнародного 

приватного права

Колізійні питання

права власності та

інших речових прав

Колізійні питання 

зобов’язального 

права

Колізійні питання 

сімейного права

Лекції 6-7 (2 бал) 11 (1 бал) 12 (1 бал)

Теми лекцій Cуб’єти 

міжнародного 

приватного права

Колізійні питання

спадкового права

Колізійні питання 

трудового та 

деліктного права

Семінарські

практичні

заняття

1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 6(10 бал) 7 (10 бал) 8(10 бал)

Теми 

семінарських 

занять

Поняття, предмет, 

методи 

міжнародного 

приватного права

Система 

міжнародного 

приватного права.

Колізійні норми: 

поняття та 

характеристика

Застосування 

міжнародного 

приватного права

Колізійні питання

права власності та 

інших речових прав

Колізійні питання 

зобов’язального 

права

Колізійні питання 

сімейного права



Семінарські

практичні

заняття

       4-5 (20 бал)  9 (10 бал) 10 (10 бал)

Теми 

семінарських 

занять

Cуб’єти

міжнародного

приватного права

Колізійні питання 

спадкового права

Колізійні питання 

трудового та 

деліктного права

Самостійна

робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний

контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Підсумковий

контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,82


