СИЛАБУС
СИЛАБУС
навчальної дисципліни

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО
ПРАВА»
кафедра цивільно-правових дисциплін
Статус дисципліни
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузі знань
Спеціальність
Освітня програма
Форми здобуття вищої освіти
Мова викладання
Навчальний рік розроблення
Форма підсумкового контролю

minor/вибіркова
другий (магістерський)
магістр
(08) «Право»
(081) «Право»
ВКЗО 08
за денною формою навчання
українська
2021
залік

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання
навчальної дисципліни:
Назва навчальної дисципліни
Науково-педагогічний працівник (-ки)
Профайл викладача (-ів)
Контактний тел.
E-mail:
Науково-педагогічний працівник (-ки)
Профайл викладача (-ів)
Контактний тел.
E-mail:

Актуальні проблеми міжнародного приватного
права
(Current issues of private international law)
Герасимчук Лідія Вікторівна
https://orcid.org/0000-0002-8046-7027
(067) 399 22 18
gerasymchuklidiya@gmail.com
Веренкіотова Ольга Валеріївна
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&authuser=
1&user=8IKl5YkAAAAJ
(050) 171 57 15
verenkiotovaolga@gmail.com

Консультативна допомога кафедри
Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науковопедагогічних працівників кафедри.
Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.uа),
месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00.

2

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні ідеї, концепції і
положення, правове регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, а
саме: науково-теоретичні та нормативні положення чинного законодавства України,
міжнародних договорів і звичаїв, судової та арбітражної практики щодо регламентації
цивільних, спадкових, сімейних, трудових відносин за участю іноземного елементу.
Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття (аудиторно або
в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших
освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів тощо).
Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: актуальні проблеми
міжнародного приватного права; сучасні аспекти правозастосування в міжнародному
приватному праві; суб’єкти міжнародного приватного права; право власності в
міжнародному приватному праві; правове регулювання договірних зобов’язань у
міжнародному приватному праві; правове регулювання недоговірних зобов’язань у
міжнародному приватному праві; правове регулювання відносин інтелектуальної власності у
міжнародному приватному праві; правове регулювання спадкових та сімейних відносин у
міжнародному приватному праві; правове регулювання трудових відносин в міжнародному
приватному праві; міжнародний цивільний процес; міжнародний комерційний арбітраж.
2. Мета та цілі навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного
приватного права» є опанування здобувачами вищої освіти актуальних проблем
міжнародного приватного права, особливостей правового регулювання окремих інститутів
міжнародного приватного права та сучасних нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у галузі міжнародного приватного права.
Основними цілями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного
приватного права» є формування системи навичок самостійної практичної роботи, науковотеоретичних та практичних знань в сфері правового регулювання відносин, що складають
предмет міжнародного приватного права.
3. Формат навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах
відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять.
4. Результати навчання
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання,
передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам вищої
освіти набуття необхідних компетентностей.
Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081
«Право» повинні набути наступні компетентності:
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
Інтегральна
інноваційного характеру у сфері права
компетентність
ЗК2.
Здатність
проводити
дослідження
на
Загальні
відповідному рівні.
компетентності
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
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професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
Спеціальні (фахові,
предметні) компетентності права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі,
у ситуаціях правової невизначеності.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові
доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а
також кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння
основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей
практики їх застосування.
ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність
представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
ФК14. Здатність самостійно готувати проекти
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх
впливу на відповідні суспільні відносини.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 081 «Право» повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими
цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати
варіанти їх розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та
практичної діяльності.
ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових
інститутів.
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ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.
5. Обсяг навчальної дисципліни:
Вид заняття
Лекції
семінарські заняття / практичні
самостійна робота

Загальна кількість годин
8 год.
12/10 год.
60 год.

6. Ознаки навчальної дисципліни (денна/заочна):
рік навчання
Рік викладання
семестр
спеціальність
здобувачів
вищої освіти
2022-2023
3
Право
ІІ

Нормативний/
вибірковий
варіативний (В)

7. Пререквізити:
юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти
альтернативного вирішення спорів, приватне право: практика тлумачення і застосування.
Постреквізити:
застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
нормаотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні
аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу;
актуальні проблеми застосування сімейного законодавства; сучасні аспекти спадкового
права.
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.
наявні технічні та комп’ютерні
З боку здобувачів вищої освіти:
пристрої з можливістю роботи в мережі
Internet.
наявні технічні та комп’ютерні
З
боку
науково-педагогічних
пристрої з можливістю роботи в мережі
працівників та навчального закладу:
Internet, використання доступних освітніх онлайн платформ, відповідне навчальнометодичне забезпечення (навчальна та
робоча програма навчальної дисципліни
«Актуальні
проблеми
міжнародного
приватного
права»,
плани-конспекти
проведення занять, методичні розробки
організації самостійної та роботи здобувачів
вищої освіти, тестові завдання для
проведення поточного та підсумкового
контролю засвоєння теоретичних знань,
тощо.
9. Політики курсу.
Досягається за допомогою наступних складових:
1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної
доброчесності;
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2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;
4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання
здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені
практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні
оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з
графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у
журналі групи.
Вид
навчального
заняття

Необхідне
обладнання

Тема 1. Загальні положення
міжнародного приватного права
(8 год.)
Право приватне і право публічне.
Сфера
дії
міжнародного
приватного права, зростання його
ролі в сучасних умовах. Поняття
міжнародного приватного права.
Відносини,
які
регулюються
нормами
міжнародного
приватного права. Поняття і види
іноземного елемента у відносинах
цивільно-правового
характеру.
Співвідношення
та
взаємодія
міжнародного приватного права і
міжнародного публічного права.
Місце міжнародного приватного
права
в
системі
права.
Співвідношення
міжнародного
приватного права з цивільним,
сімейним, трудовим правом та
цивільним процесом. Природа
норм міжнародного приватного
права. Система міжнародного
приватного права як галузі права
України.
Основні
доктрини
міжнародного приватного права:
суть та історія виникнення.
Поняття
і
види
джерел
міжнародного приватного права.
Внутрішнє законодавство держави
як
джерело
міжнародного
приватного права. Українське
законодавство
з
питань
міжнародного приватного права.
Закони про міжнародне приватне
право та інші нормативні акти
зарубіжних країн. Міжнародні
договори. Види міжнародних
договорів.
Багатосторонні
договори, які містять уніфіковані
колізійні та матеріальні норми.
Міжнародні центри з підготовки
конвенцій в галузі міжнародного
приватного
права.
Значення
уніфікації норм міжнародного
приватного права. Звичаї, судова і

Лекція
(2
год.),
семінарське
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

1

Ресурси в
інтернеті,
література1

Права та
обов’язки
здобувачів під
час проведення
навчального
заняття

Перелік
необхідних
завдань, які мають
виконати здобувачі
на занятті

Бал
(оцінки)

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Опрацювати
лекційний
матеріал,
підготуватися до
семінарського
заняття. Підготовка
до занять буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде
до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.
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Подається у формі додатку окремим списком рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів

Примітки

10. Схема навчальної дисципліни
Тема заняття, кількість годин план
заняття
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арбітражна
практика.
Вплив
доктрини
на
розвиток
міжнародного приватного права.
Питання
до
семінарського
заняття
1.
Поняття та предмет
міжнародного приватного права.
2.
Методи
регулювання
відносин
у
міжнародному
приватному праві.
3.
Система міжнародного
приватного права.
4.
Джерела
(форми)
міжнародного приватного права.
5.
Співвідношення
міжнародного приватного права з
суміжними галузями права та його
місце у правовій системі України.
Тема
2.
Загальні
засади
правозастосування
в
міжнародному приватному праві
(4 год.)
Поняття, структура та види
колізійних
норм.
Інтерперсональні,
інтертемпоральні та інтерлокальні
колізії.
Загальна класифікація колізійних
норм (імперативні, диспозитивні,
альтернативні,
кумулятивні).
Класифікація колізійних норм за
формою прив’язки (односторонні
та двосторонні). Кумуляція та
розщеплення
колізійних
прив’язок.
Визначення змісту іноземного
закону. Процес тлумачення норми
іноземного
закону
у
міжнародному приватному праві.
Специфіка визначення змісту
норми іноземного закону в
міжнародному приватному праві.
Складнощі тлумачення норми
права в міжнародному приватному
праві (різний зміст термінів, різне
положення в системі права
окремих правових інститутів).
Правова доктрина щодо проблеми
кваліфікації
та
встановлення
змісту іноземного закону. Основні
формули
прикріплення.
Особистий закон фізичної особи.
Особистий
закон
юридичної
особи. Закон місцезнаходження
майна. Автономія волі сторін.
Закон місця завдання шкоди.
Закон країни суду. Закон країни, з
якою
правовідносини
мають
найбільш тісний зв’язок. Закон
продавця. Закон прапора.
Застереження щодо публічного
порядку.
Поняття
та
зміст
застереження щодо публічного
порядку. Позитивна та негативна
концепції
застереження.
Уніфікація положень щодо цього
застереження у міжнародному
приватному
праві
(Гаазька
конвенція
про
закон,
що
застосовується
до
міжнародної купівлі-продажу
товарів 1955 р., Гаазька конвенція
про закон, що застосовується при
передачі права власності у
міжнародній
купівлі-продажу
товарів 1958 р.).
Застереження щодо публічного
порядку
в
українському

Самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
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законодавстві.
Надімперативні
норми закону суду та закону
третьої держави.
Обхід закону у міжнародному
приватному праві.
Проблема кваліфікації колізійної
норми. Основні теорії кваліфікації.
Конфлікт кваліфікацій. Вирішення
проблеми конфлікту кваліфікацій
у національній доктрині МПП.
Взаємність
(матеріальна
та
формальна) і реторсії.
Тема 3. Суб’єкти міжнародного
приватного права (6 год.)
Фізичні особи як суб’єкти МПП.
Поняття
особистого
закону
фізичної особи та сфера його дії.
Колізійні аспекти подвійного
громадянства та безгромадянства
фізичних
осіб.
Особливості
правового статусу іммігрантів,
біженців та осіб, яким надано
політичний
притулок.
Приватноправові
аспекти
встановлення
національного
режиму для іноземців в Україні.
Колізійні аспекти опіки та
піклування.
Юридичні особи як суб’єкти
МПП.
Критерії
визначення
національності юридичної особи
та особистого закону юридичної
особи.
Місце
заснування
юридичної
особи;
місцезнаходження
адміністративного
центру
юридичної
особи;
місце
здійснення основної діяльності;
критерій «контролю».
Транснаціональні корпорації в
міжнародному приватному праві.
Особливості
створення
та
діяльності офшорних компаній.
Проблеми, пов’язані із правовим
регулюванням
господарської
діяльності
компаній,
розташованих в офшорних зонах.
Держава як суб’єкт міжнародного
приватного
права.
Імунітет
держави: поняття та види. Теорії
абсолютного, функціонального та
обмеженого
імунітету.
Юрисдикційний
імунітет
іноземної держави. Імунітет від
попередніх
заходів
по
забезпеченню позову. Імунітет
держави
від
примусового
виконання іноземного судового
(арбітражного) рішення. Імунітет
держави від застосування норм
іноземного
права.
Імунітет
власності
держави.
Імунітет
правочинів держави.
Норми про імунітет іноземної
держави в законодавстві України.
Тема 4. Колізійні питання права
власності
в
міжнародному
приватному праві (8 год.)
Характеристика права власності в
міжнародних
приватних
відносинах.. Колізійні питання
права
власності.
Закон
місцезнаходження
майна.
Виникнення
та
припинення
власності та інших речових прав в
МПП.
Класифікація речей за сучасним

Практичне
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.

5

Лекція
(2
год.),
семінарське
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни

Опрацювати
лекційний
матеріал.
Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
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міжнародним приватним правом:
за об’єктом; за здатністю брати
участь у цивільному обороті;
рухомі та нерухомі речі; подільні
та неподільні речі; споживні та
неспоживні речі.
Колізійні питання права власності
та інших речових прав на майно,
що перебуває в дорозі.
Правовий
режим
іноземних
інвестицій. Правове регулювання
іноземних інвестицій. Гарантії
майнових
прав
іноземних
інвесторів в угодах СОТ.
Колійні
аспекти
повернення
національної
культурної
спадщини.
Питання
до
семінарського
заняття
1.
Колізійні питання права
власності.
Виникнення
і
припинення права власності та
інших речових прав в МПП.
2.
Закон місцезнаходження
майна як основний колізійний
принцип у сфері майнових
відносин в МПП.
3.
Колізійні питання правв
власності та інших речових прав
на рухоме майно, що перебуває в
дорозі.
4.
Правове регулювання
іноземних
інвестицій
у
міжнародному приватному праві.
Гарантії майнових прав іноземних
інвесторів в угодах СОТ.
5.
Правове
становище
власності України за кордоном.
Тема 5. Правове регулювання
відносин
інтелектуальної
власності
у
міжнародному
приватному праві (4 год.)
Поняття виключних прав на
результати творчої діяльності за
участю
іноземного елементу.
Територіальний
характер
інтелектуальної
власності
та
особливості її регулювання в
міжнародному приватному праві.
Стокгольмська
конвенція
Всесвітньої
організації
інтелектуальної власності 1967 р.
Міжнародно-правова
охорона
авторських
прав.
Основні
міжнародні угоди щодо охорони
авторських і суміжних прав.
Промислова власність та її
міжнародна охорона. Угода СОТ
щодо торговельних аспектів прав
інтелектуальної
власності.
Колізійне регулювання питань про
реєстрацію права на торговельні
марки.
Міжнародне
співробітництво та закордонне
патентування прав на об’єкти
промислової власності. Паризька
конвенція
про
охорону
промислової власності 1883 р.
Міжнародно-правові
засади
охорони
результатів
інтелектуальної власності. Захист
авторських прав в міжнародному
приватному
праві.
Правова
охорона
суміжних
прав
в
міжнародному приватному праві.
Охорона
прав
на
об’єкти
промислової власності.

самостійна
робота
(4год.)

ноутбук,
проектор

1*

поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
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Тема 6. Правове регулювання
договірних
зобов’язань
у
міжнародному приватному праві
(6 год.)
Особливості
колізійного
регулювання
договірних
зобов’язань в МПП. Колізійні
прив’язки, що застосовуються до
договірних
зобов’язань
з
іноземним елементом. Автономія
волі сторін в колізійному праві
України. Закон, що застосовується
до форми договору. Застосування
права з питань змісту контракту.
Поняття
і
особливості
зовнішньоекономічного договору
(контракту). Використання інших
термінів: зовнішньоторговельний
(зовнішньоекономічний)
правочин,
міжнародний
комерційний договір (контракт).
Вимоги чинного законодавства
України стосовно форми, змісту і
порядку
укладення
зовнішньоекономічних договорів
(контрактів). Типові (модельні)
договори. Правила МТП для
використання
торговельних
термінів у національній та
міжнародній
торгівлі
ІНКОТЕРМС.
Питання
до
семінарського
заняття
1.
Поняття
та
види
договорів
у
міжнародному
приватному праві.
2.
Особливості колізійного
регулювання
договірних
зобов’язань
у
міжнародному
приватному праві. Автономія волі
сторін в колізійному праві
України.
3.
Право,
що
застосовується до договору за
відсутності погодження сторін про
вибір права.
4.
Зовнішньоекономічні
угоди (контракти). Види, форма і
зміст зовнішньоекономічної угоди
(контракту).
5.
Договір
міжнародної
купівлі-продажу
товарів.
Віденська конвенції ООН «Про
договори міжнародної купівліпродажу товарів».

семінарське
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.
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Тема 7. Недоговірні зобов’язання
у міжнародному приватному
праві (4 год.)
Поняття
та основні види
недоговірних
зобов’язань
у
міжнародному приватному праві.
Система
недоговірних
зобов’язань, що не пов’язані з
деліктами. Зміст та колізійні
питання недоговірних зобов’язань.
Колізійні
норми
щодо
недоговірних
зобов’язань
відповідно до Закону України
«Про
міжнародне
приватне
право».
Міжнародні
багатосторонні
договори
стосовно
деліктних
зобов’язань.
Деліктні зобов’язання з іноземним
елементом. Колізії законів, що
регулюють зобов’язання внаслідок
завдання
шкоди.
Колізійні
питання деліктних зобов’язань в

самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.

5

10
українському
законодавстві.
Закон, що застосовується до
зобов’язань внаслідок завдання
шкоди. Питання про можливість
вибору сторонами зобов’язання
застосовуваного права. Право, що
застосовується до відшкодування
шкоди,
завданої
внаслідок
недоліків товарів, робіт (послуг).
Відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю. Обмеження
відповідальності
в
окремих
деліктних
правовідносинах
з
іноземним елементом (за шкоду
від забруднення радіоактивними
відходами,
за
шкоду
від
забруднення нафтою, у сфері з
космічної діяльності тощо).
Тема 8. Актуальні питання
міжнародних перевезень (8 год.)
Договір
міжнародного
перевезення вантажу, пасажирів та
багажу. Поняття міжнародних
перевезень.
Міжнародні
транспортні організації та їх роль
в уніфікації законодавства про
міжнародні перевезення.
Міжнародні морські перевезення.
Колізійні
норми
Кодексу
торговельного
мореплавства
України. Коносамент та його
юридичне значення. Брюссельська
конвенція про уніфікацію деяких
правил про коносамент 1924 г. (в
ред. 1968 г.). Конвенція ООН про
морське перевезення ван- тажів
1978 р. Міжнародна морська
організація (ІМО).
Міжнародні
залізничні
перевезення.
Угода
про
міжнародні залізничні перевезення
(КОТІФ) 1980 р. Угода про
міжнародне
залізничне
сполучення (СМГС) 1951 р. (в ред.
1992 р.). Межі відповідальності
залізниць внаслідок псування чи
втрати вантажу .
Міжнародні
автомобільні
перевезення.
Конвенція
про
договори
міжнародного
дорожнього перевезення вантажів
(КДПВ) 1956 р. Митна конвенція
про
міжнародне
перевезення
вантажів із застосуванням книжки
МДП
від
14.11.1975
p.
Відповідальність автоперевізника
за втрату вантажу.
Міжнародні
повітряні
перевезення.
Монреальська
конвенція про уніфікацію деяких
правил міжнародних повітряних
перевезень від 28.05.1999 р.
Міжнародна організація цивільної
авіації (ІКАО). Відповідальність
авіаперевізника перед пасажирами
та
вантажовідправниками
за
невиконання умов договору.
Міжнародні річкові перевезення.
Будапештська
конвенція
про
договір перевезення вантажів
внутрішніми водними шляхами
від 22.06.2001 р.
Міжнародні змішані перевезення.
Конвенція ООН про міжнародні
змішані перевезення вантажів від
24.06.1980 р.
Питання
до
семінарського

Семінарське
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(6
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
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заняття
1.
Поняття та правова
природа спадкових правовідносин
в
міжнародному
приватному
праві.
2.
Правове регулювання
спадкових
відносин
у
міжнародному приватному праві.
3.
Колізійні
питання
спадкування в міжнародному
приватному праві.
4.
Поняття та правова
природа сімейних правовідносин в
міжнародному приватному праві.
5.
Правове регулювання
укладання та розірвання шлюбу у
міжнародному приватному праві.
6.
Майнові
відносини
подружжя
у
міжнародному
приватному праві.
7.
Колізійне законодавство
України
щодо
регулювання
сімейних відносин.
Тема 9. Актуальні питання
регулювання трудових відносин в
міжнародному приватному праві
(8 год.)
Міжнародне приватне трудове
право як підгалузь міжнародного
приватного
права.
Трудові
відносини з іноземним елементом
та
джерела
їх
правового
регулювання. Міжнародні правові
документи про правовий статус і
захист трудящих-мігрантів.
Колізійне
регулювання
міжнародних трудових відносин.
Принцип автономії волі, закон
місця укладення договору, закон
місця виконання трудової функції.
Трудові
права
українських
громадян за кордоном. Праця
громадян
за
контрактом
з
іноземним роботодавцем. Праця
громадян України за кордоном за
контрактом
з
українським
роботодавцем.
Ліцензування
діяльності,
пов’язаної
з
працевлаштуванням
громадян
України за кордоном.
Відшкодування
шкоди
працівникові за міжнародними
договорами України з питань
трудової діяльності та соціального
забезпечення працівників.
Правове
регулювання
праці
співробітників міжнародних та
міжурядових організацій.
Питання
до
семінарського
заняття
1.
Загальна
характеристика трудових відносин
у
міжнародному
приватному
праві.
2.
Колізійне регулювання
трудових
відносин
у
міжнародному приватному праві.
3.
Трудові права громадян
України за кордоном.
4.
Працевлаштування
іноземців в Україні.
5.
Відшкодування шкоди
працівникові за міжнародними
договорами України.
Тема 10. Актуальні питання
регулювання сімейних відносин в
міжнародному
приватному
праві(10 год.)

Семінарське
заняття
(2
год.),
практичне
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготуватися до
семінарського та
практичного
занять. Підготовка
до занять буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде
до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.
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Лекція
(2
год.),
практичне
заняття
(2

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
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Поняття та правова природа
сімейних
правовідносин
в
міжнародному приватному праві.
Колізійне регулювання укладання
та розірвання шлюбу в МПП.
Умови вступу до шлюбу: повна
шлюбна
дієздатність;
одношлюбність;
відсутність
родинних
відносин;
добровільність; специфічні вимоги
щодо укладення шлюбу.
Майнові та особисті немайнові
права
подружжя.
Вибір
громадянства у шлюбі. Системи
режиму майна подружжя. Інститут
шлюбного контракту. Спільний
особистий закон подружжя.
Міжнародне усиновлення та його
наслідки. Законодавство України в
галузі усиновлення дітей громадян
України іноземцями. Питання про
громадянство
дитини
за
міжнародним приватним правом.
Європейська
конвенція
про
усиновлення дітей 1967 р. Функції
консульських установ України за
кордоном в галузі усиновлення та
опіки й піклування. Приєднання
України
до
Нью-Йоркської
конвенції про стягнення аліментів
за кордоном 1956 р.
Міжнародно-правове регулювання
аліментних
правовідносин.
Основні положення Мінської
конвенції (1993 р.) та Протоколу
(1997 р.) до неї у питаннях
аліментних зобов’язань. Порядок
стягнення аліментів з батьків, які
виїжджають за кордон на постійне
місце проживання.
Правовідносини з опіки та
піклування. Поняття опіки та
піклування. Стан їх міжнародноправового регулювання. Мінська
конвенція про опіку та піклування.
Регулювання даних питань у
двосторонніх міжнародних угодах.
Основні положення права України
стосовно опіки й піклування.
Тема 11. Актуальні питання
правового регулювання спадкових
відносин
в
міжнародному
приватному праві (8 год.)
Колізійні питання спадкування в
міжнародному приватному праві.
Міжнародно-правове регулювання
спадкових
відносин.
Вашингтонська конвенція про
одноманітний закон про форму
міжнародного заповіту 1973 р.
Європейська
конвенція
про
встановлення правил реєстрації
заповітів 1972 р.
Спадкові права іноземців в
Україні. Принцип національного
режиму. Особливості спадкування
рухомого та нерухомого майна.
Спадкові
права
українських
громадян за кордоном. Принцип
взаємності. Роль консульських
установ України за кордоном у
сфері захисту спадкових прав
громадян України.
Правовий
режим
відумерлої
спадщини
у
міжнародному
приватному праві.
Тема
12.
Міжнародний
цивільний процес (10 год.)

год.),
самостійна
робота
(6
год.)

об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
При підготовці до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.

Практичне
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(6год.)

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
При підготовці до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.

5

Лекція
2год.),

ноутбук,
проектор

Отримувати
якісні
освітні

Підготовка
до
занять буде дієвою,
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Поняття, зміст і місце цивільного
процесу в системі міжнародного
приватного
права.
Джерела
правового регулювання цивільних
процесуальних
відносин
з
іноземним елементом.
Правове становище іноземних осіб
у цивільному процесі. Принцип
національного режиму. Судовий
імунітет
іноземної
держави.
Особливості
процесуального
становища
дипломатичних,
консульських та інших офіційних
представництв іноземних держав.
Міжнародна підсудність: поняття,
види та способи визначення.
Виключна
та
альтернативна
підсудність цивільних справ за
Законом
України
“Про
міжнародне приватне право”.
Пророгаційні
та
дерогаційні
угоди.
Провадження у справі за участю
іноземної особи. Міжнародна
правова допомога та її види.
Виконання іноземних судових
доручень. Вручення судових та
позасудових документів особам,
що знаходяться за кордоном.
Легалізація документів. Гаазька
конвенція 1961 р. про скасування
вимог
легалізації
іноземних
офіційних
документів.
Проставляння апостилю.
Визнання та виконання іноземних
судових рішень. Екзекватура.
Вимога взаємності як умова
виконання рішення. Процесуальні
форми та порядок приведення до
виконання іноземного судового
рішення
за
законодавством
України. Підстави відмови у
визнанні та виконанні іноземного
судового рішення.

практичне
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(6год.)

Тема 13. Актуальні проблеми
міжнародного
комерційного
арбітражу (6 год.)
Поняття і види міжнародного
комерційного арбітражу. Закон
України
«Про
міжнародний
комерційний арбітраж».
Міжнародні регламенти, типовий
закон
про
міжнародний
комерційний
арбітраж
ЮНСІТРАЛ.
Міжнародний
комерційний арбітражний суд і
Морська
арбітражна
комісія
(МАК) при Торгово-промисловій
палаті України, їх компетенція і
регламентація діяльності.
Арбітражна угода: форма, зміст та
правове
значення.
Види
третейських (арбітражних) судів
Міжнародні комерційні арбітражі
в інших країнах. Конвенція про
визнання і виконання іноземних
арбітражних рішень (Нью-Йорк,
1958 p.).
Питання
до
семінарського
заняття
1. Поняття і види міжнародного
комерційного арбітражу.
2. Міжнародно-договірна
уніфікація
комерційного
арбітражу.
3. Арбітражна
угода
та
компетенція
міжнародного
арбітражу.

Семінарське
заняття
(2
год.),
самостійна
робота
(4
год.)

ноутбук,
проектор

послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
При підготовці до
практичного
заняття здобувач
повинен розв’язати
запропоновані
задачі. Вирішення
задач виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією та
посиланням
на
відповідні правові
норми.

Отримувати
якісні
освітні
послуги;
справедливе та
об’єктивне
ставлення;
виконувати
вимоги
освітньої
програми
навчальної
дисципліни
поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготовка
до
занять буде дієвою,
якщо
здобувач
творчо підійде до
вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний аналіз,
висловить власну
думку, обґрунтує її
прикладами
з
судової практики.
До семінарського
заняття здобувач
повинен
підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.
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4. Арбітражні рішення.
5. Виконання
іноземних
арбітражних рішень.

11. Система оцінювання та вимоги
Участь
в
роботі
впродовж
Загальна
система
оцінювання
семестру/залік – 60/40, тобто 100 бальна за
навчальної дисципліни
семестр:
«відмінно» – здобувач демонструє
повні і глибокі знання навчального
матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь
та навичок, правильне й обґрунтоване
формулювання
практичних
висновків,
наводить повний обґрунтований розв’язок
прикладів та задач, аналізує причиннонаслідкові зв’язки; вільно володіє науковими
термінами;
«добре» – здобувач демонструє повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні пропуски фактичного матеріалу,
вміє застосувати його до розв’язання
конкретних прикладів та задач, у деяких
випадках
нечітко
формулює
загалом
правильні
відповіді,
допускає
окремі
несуттєві помилки та неточності розв‘язках;
«задовільно» – здобувач володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно, допускає істотні пропуски у
відповіді, не завжди вміє правильно
застосувати набуті знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи й невірно формулює основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки;
«незадовільно» – здобувач не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами
Написання
рефератів,
доповідей,
Вимоги до письмової роботи (за
презентацій, тощо здійснюється відповідно
умови наявності)
до запропонованої тематики викладачем, з
урахуванням
програми
навчальної
дисципліни.
Під
час
проведення
семінарів
Семінарські та практичні заняття
(практичних занять) здобувачі працюють у
такому форматі:
1)
викладач оголошує вступну
промову, перевіряє наявність здобувачів та
оголошує навчальні питання заняття;
2)
надається
можливість
оголошення
доповідей,
рефератів,
презентацій тощо;
3)
здобувачі
відповідають
на
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навчальні питання (практичні завдання),
після кожного з них інші здобувачі вносять
свої пропозиції та доповнення, а також
задають додаткові запитання;
4)
викладач підводить підсумки,
відповідає
на
запитання
здобувачів,
оголошує оцінки та оголошує тему та
завдання наступного заняття.
Відсутність
невідпрацьованих
Умови допуску до підсумкового
пропусків занять та незадовільних оцінок, а
контролю
також наявність більше 50% оцінок на
аудиторних заняттях.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Таблиця 1
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова кількість
(поточне накопичення балів)
контроль
балів
залік
Мах 40%

Max 60%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 13.
Самостійна робота

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 2).
Таблиця 2
Шкала оцінювання
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34
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