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СИЛАБУС 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК29(ОПП2017) 

2) Навчальний рік: 2021-2022 

3) Освітній рівень: перший (баклаврський) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право»  

7) Статус освітньої компоненти: обов’язкова 

8) Семестр: 7 

9) Контактні дані викладача: доцент кафедри політичних наук і права, кандидат юридичних наук, доцент 

Чернега Віталій Миколайович, е-mail: chernega.vm@knuba.edu.ua, моб. тел.: (067)909-87-90,  

10) Мова викладання: державна (українська) 

 

11) Пререквізити: «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське право», «Цивільний процес», 

«Господарський процес» 

 

12) Мета курсу: формування компетентності щодо врегулювання приватноправових відносин, які хоча б через 

один із своїх елементів пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український 

правопорядок. 
 

 

13) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посила

ння 

компете

нтності 

1. ПРН1. Визначати переконливість 

аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 

 ЗК 11 

ЗК12 

2. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 

 ЗК 3 

ЗК 11 
ЗК 12 

ЗК 13 

ДСК1 

mailto:chernega.vm@knuba.edu.ua
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3. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 

 ЗК 5 

ЗК11 

ЗК 13 

СК 1 

CК 3 

CК 5 
CК 6 

СК8 

СК10 

4 ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

 ЗК 3 

СК 5 

CК 6 

CК 8 

СК10 

CК 12 

5 ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 3 

 ЗК 5 

ЗК 13 

СК 5 

CК 6 

CК 8 

СК10 
CК 12 

6 ПРН18. Виявляти знання і розуміння 
основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Обговорення під час занять, 
тематичне дослідження, есе 

лекції,  
практичні 

ІК 
ЗК 2 

 ЗК 3 

ЗК 5 

ЗК 11 

ЗК 12 

ЗК 13 

СК 1 

CК 5 

CК 6 

СК 8 

СК10 

СК 12 
CК 16 

7 ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 
 ЗК 3 

ЗК 5 

ЗК 11 

ЗК 12 

ЗК 13 

СК 1 

CК 5 

CК 6 

СК 8 

СК 10 

CК 16 
ДСК1 
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8 ПРН20. Пояснювати природу та зміст 

основних правових явищ і процесів. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 

 ЗК 3 

ЗК 5 

ЗК 11 

ЗК 12 

ЗК 13 

СК 1 
CК 3 

CК 5 

СК 6 

СК 8 

СК 10 

CК 16 

9 ПРН22. Готувати проєкти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового 

висновку, зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 3 

 ЗК 5 

ЗК 12 

СК 12 

CК 15 

CК 16 

ДСК2 

10 ПРН23. Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 2 

 ЗК 3 

ЗК 5 
ЗК 11 

ЗК 12 

СК 5 

CК 5 

CК 6 

СК 8 

СК 10 

СК 15 

CК 16 

ДСК2 

ДСК3 

 

11 

ДПРН2. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 
містопланування та містобудування. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 3 

 ЗК 5 
ЗК 13 

СК 5 

CК 6 

CК 8 

СК10 

CК 12 

ДСК1 

ДСК2 

ДСК3 
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12 

ДПРН4. Вміти супроводжувати договірну 

діяльність проєктних та будівельних 

організацій в процесі формування і 

укладання підрядних договорів та договорів 

інвестування будівництва корпоративними 

та приватними інвесторами. 

 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 3 

 ЗК 5 

ЗК 13 

СК 5 

CК 6 

CК 8 

СК10 
CК 12 

ДСК2 

ДСК3 

13 ДПРН5. Вміти забезпечувати претензійно-

позовну діяльність будівельних і 

девелоперських суб'єктів господарювання. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, есе 

лекції,  

практичні 

ІК 

ЗК 3 

 ЗК 5 

ЗК 13 

СК 5 

CК 6 

CК 8 

СК10 

CК 12 

ДСК2 

ДСК3 

14) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма підсумкового 

контролю 

34 36 – – 80 іспит 

Сума годин: 150 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  5 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 70 (2,33) 

 

15) Зміст курсу:  

Лекції: 

Модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного права 
Тема 1. Уведення у міжнародне приватне право 

Тема 2. Колізійні норми 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Тема 4. Колізійні норми щодо правочину, довіреності та позовної давності 

Модуль 2. Особлива частина міжнародного приватного права 

Тема 5. Речові відносини в міжнародному приватному праві 

Тема 6. Відносини інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві 

Тема 7. Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві  

Тема 8. Недоговірні зобов’язання у міжнародному приватному праві  

Тема 9. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 

Тема 10. Міжнародне сімейне право 

Тема 11. Міжнародне трудове право  
Практичні: 

Модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного права 

Заняття 1. Уведення у міжнародне приватне право 

Заняття 2-3. Колізійні норми 

Заняття 4. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Заняття 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Заняття 6. Колізійні норми щодо правочину, довіреності та позовної давності 

Модуль 2. Особлива частина міжнародного приватного права 

Заняття 7. Речові відносини в міжнародному приватному праві 

Заняття 8. Відносини інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві 

Заняття 9-10. Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві  
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Заняття 11. Недоговірні зобов’язання у міжнародному приватному праві  

Заняття 12. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 

Заняття 13-16. Міжнародне сімейне право 

Заняття 17-18. Міжнародне трудове право  

Лабораторні: 

не передбачено 

 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

Технічні вимоги до оформлення контрольних (індивідуальних) робіт: 

– текстовий формат (якщо інше не встановлено додатковими вимогами) – А 4 (210х297); 
– шрифт – TimesNewRoman розміром у 14 кеглів; 

– міжрядковий інтервал – 1,5; 

– поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см; 

– абзацний відступ – 1,25 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті; 

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»); 

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами); 

– посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи 

спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), 

багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок; 

– після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання («Список використаних джерел»), 

які мають відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання»).  
Орієнтовна тематика (індивідуальних) контрольних робіт:  

1. Історія розвитку науки міжнародного приватного права 

2. Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві 

3. Приватноправові відносини з іноземним елементом за участю держави 

4. ІНКОТЕРМС 2020 

5. Колізійні питання щодо речових прав на рухоме майно, що перебуває в дорозі 

6. Колізійне регулювання речових відносин у праві України та держав-членкинь ЄС 

7. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів 

8. Правове регулювання міжнародних морських перевезень 

9. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень  

10. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень 
11. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень 

12. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень 

13. Правове регулювання міжнародних змішаних перевезень 

14. Деліктні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

15. Колізійне регулювання спадкових відносин у праві України та держав-членкинь ЄС 

16. Колізійне регулювання відносин батьків і дітей у праві України та держав-членкинь ЄС 

17. Реєстрація шлюбу в міжнародному приватному праві 

18. Припинення шлюбу в міжнародному приватному праві 

19. Аліментні зобов’язання батьків у міжнародному приватному праві 

20. Трудові правовідносини громадян України, які працюють за кордоном 

 

Питання підсумкового контролю 
1. Історія міжнародного приватного права 

2. Місце міжнародного приватного права в системі права 

3. Поняття, предмет і методи міжнародного приватного права  

4. Система міжнародного приватного права 

5. Наука міжнародного приватного права. Київська, харківська, одеська та західноукраїнська наукові 

школи міжнародного приватного права  

6. Міжнародне приватне право як навчальна дисципліна. Міждисциплінарні зв’язки міжнародного 

приватного права 

7. Джерела міжнародного приватного права. Концепція міжнародного приватного права в світлі 

рекодифікації  Цивільного кодексу України 

8. Концепція lex mercatoria 
9. Узгодження законодавств різних держав  

10. Колізія. Поняття та структура колізійної норми 

11. Види колізійних норм і критерії їхньої наукової класифікації 

12. Типи колізійних прив’язок (формул прикріплення) 
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13. Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві 

14. Встановлення змісту норм права іноземної держави 

15. Відсилання в міжнародному приватному праві 

16. Поняття обходу закону та його наслідки в міжнародному приватному праві 

16. Взаємність і реторсії в міжнародному приватному праві 

17. Застереження про публічний порядок 

18. Особистий закон фізичної особи 

19. Особистий закон біпатрида  

20. Особистий закон особи без громадянства  

21. Особистий закон біженця 
22. Колізійне регулювання цивільної правосуб'єктності фізичної особи 

23. Колізійні норми щодо права фізичної особи на здійснення підприємництва  

24. Колізійні норми щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 

25. Колізійне регулювання відносин опіки та піклування 

26. Реєстрація актів цивільного стану громадян України поза межами України 

27. Колізійне регулювання особистих немайнових відносин 

28. Особистий закон юридичної особи  

29. Колізійне регулювання цивільної правосуб'єктності юридичної особи 

30. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права іноземної 

держави 

31. Національний режим діяльності юридичних осіб в Україні 

32. Приватноправові відносини з іноземним елементом за участю держави 
33. Колізійні норми щодо форми та змісту правочину 

34. Колізійні норми щодо довіреності 

35. Колізійні норми щодо позовної давності 

36. Загальні положення про право, що застосовується до речових прав 

37. Колізійні питання про виникнення та припинення речових прав 

38. Колізійні питання щодо речових прав, відомості про які підлягають внесенню до державних 

реєстрів 

39. Колізійні питання щодо речових прав на рухоме майно, що перебуває в дорозі 

40. Захист речових прав у міжнародному приватному праві 

41. Міжнародно-правова охорона авторських прав 

42. Міжнародні угоди щодо охорони авторських і суміжних прав 
43. Промислова власність та її міжнародно-правова охорона 

44. Угода СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності 

45. Вибір права за згодою сторін договору 

46. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про вибір права 

47. Право, що застосовується до договору споживання 

48. Право, що застосовується до засновницького договору юридичної особи з іноземною участю 

49. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів  

50. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі 

51. Договір міжнародного перевезення вантажів, пасажирів та їхнього багажу 

52. Поняття та класифікація міжнародних перевезень 

53. Правове регулювання міжнародних морських перевезень  

54. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень   
55. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень  

56. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень 

57. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень  

58. Правове регулювання міжнародних змішаних перевезень 

59. Деліктні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

60. Кондикційні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

61. Джерела правового регулювання міжнародних спадкових відносин 

62. Право, що застосовується до регулювання спадкових відносин, відповідно до колізійних норм, які 

діють в Україні 

63. Шлюб у міжнародному приватному праві 

64. Відносини батьків і дітей, що ускладені іноземним елементом.   
65. Аліментні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

66. Усиновлення у міжнародному приватному праві. 

67. Право, що застосовується до трудових відносин 

68. Трудові правовідносини громадян України, які працюють за кордоном 
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69. Правове регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в 

Україні 
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19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Студент (ка), який (яка) пропустив (ла) аудиторне заняття через поважні причини, має 

продемонструвати викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини.  

2. Студент (ка), який (яка) пропустив (ла) лекційне заняття, має законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку.  

3. Студент (ка), який (яка) пропустив (ла) практичне заняття, має законспектувати джерела, які були 

визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до 

складання заліку.  

4. Через об’єктивні причини (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку здобувача (ки) він 

(вона) отримує друге завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для 

проходження тестування.  

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. в разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в 

інших формах) перевіряються на плагіат. Задля захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 
складати не менше 70%. Винятки становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах наукових 

конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2920 

 

 


