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Посилання на сторінку курсу на сайті дистанційного навчання університету 

Консультації четвер з 10.00 до 16.00.



 

Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні вправи, задачі, 

ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести та інші інтерактивні 

методи навчання. 

Форми навчання: 
Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); дистанційна 

(онлайн-діяльність); змішана (контактні години + онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне та 

технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії (столи, 

стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність та 

доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі додатково 

передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого мобільного пристрою, 

навушників, мікрофону, веб-камери; за потреби, встановлення спеціальних 

програм (сервери веб-конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або Scуpe. 
 

*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в аудиторії; 
онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між собою та з контентом в 

аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

 

Сучасні економічні, політичні та соціальні зміни зумовили розвиток міжнародних 

приватноправових відносин, зокрема зовнішньоекономічних, трудових, шлюбно-сімейних, спадкових. 

Активний розвиток таких відносин зумовлений, зокрема, зміною парадигми міжнародного 

співробітництва суб’єктів господарювання, розвитком міжнародної туристичної діяльності, розвитком 

міжнародного обміну професійного досвіду, обміну студентами тощо. Тож очевидно, що сьогодні все 

частіше виникає необхідність формування у громадян розуміння суті таких правовідносин та вміння 

застосовувати колізійні норми, що є особливим видом норм, призначених для регулювання таких 

правовідносин, як в професійній діяльності фахівців – юристів , так і в повсякденному житті. 

Міжнародне приватне право є правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти 

студентам освоїти базову правничу термінологію та ознайомитись з юридичною практикою у сфері 

міжнародних приватноправових відносин. Під час вивчення курсу міжнародного приватного права 

студенти розглянуть різновиди міжнародних приватноправових відносин, підстави їхнього 

виникнення, види, структуру, практику та особливості тлумачення і застосування колізійних норм, 

різновиди суб’єктів таких правовідносин тощо. Крім цього, в спеціальній частині курсу увага 

приділяється спеціальним таким різновидам правовідносин і відносинам власності, трудовим 

відносинам, зовнішньоекономічним, сімейним, спадковим, процесуальним відносинам. Акцентується 

увага також на деяких особливостях розгляду спорів у міжнародних комерційних арбітражних судах, 

а також особливостях їхнього статусу. 

 

Мета навчальної дисципліни:  

а) дати студентам наступні знання та розуміння у предметній сфері міжнародного приватного 

права: 

 основних концепцій юридичної природи міжнародного приватного права;  

 ролі та значення міжнародного приватного права для розвитку транскордонного 

співробітництва між країнами;  

 принципів дії колізійно-правового та матеріально-правового методів в міжнародному 

приватному праві;  
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 місця міжнародного приватного права в національній та міжнародній системі права; 

 значення теорії «функціонального імунітету» для розвитку приватних економічних 

відносин за участю держави;  

 сутності доктрини зворотного відсилання в міжнародному приватному праві;  

 правових характеристик джерел міжнародного приватного права;  

 змісту основних формул прикріплення в міжнародному приватному праві;  

 правового статусу фізичних та юридичних осіб в міжнародному приватному праві;  

 особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному 

приватному праві;  

 змістовних характеристик основних конвенцій, що регулюють транспортні зобов’язання 

в міжнародному приватному праві;  

 умов застосування міжнародно-правових звичаїв в сфері міжнародних розрахункових 

відносин;  

 особливостей правового регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом в 

Україні та зарубіжних країнах;  

 специфіки застосування колізійних прив’язок в спадкових та шлюбно-сімейних 

відносинах з іноземним елементом;  

 характерних рис правового статусу іноземців в трудових відносинах з іноземним 

елементом.  

б) виробити у студентів наступні когнітивні вміння у предметній сфері міжнародного 

приватного права:   

- виявляти тенденції генезису міжнародного приватного права на сучасному етапі 

розвитку транскордонних відносин;  

- розпізнавати серед існуючих правовідносин, що виходять за межі юрисдикції однієї 

країни, приватні відносини з іноземним елементом;  

- ідентифікувати необхідну формулу прикріплення для регулювання конкретних 

приватних правовідносин з іноземним елементом;  

- співвідносити колізійно-правовий та матеріально-правовий методи;  

- аналізувати доктрину обходу закону в міжнародному приватному праві в контексті 

концепції захисту державою своїх фіскальних інтересів;  

- розрізняти позитивну та негативну концепції застереження про публічний порядок.  

в) прищепити студентам наступні практичні навички у предметній сфері міжнародного 

приватного права:  

o застосування до вирішення практичних задач категорійно-понятійного апарату 

міжнародного приватного права;  

o застосування іноземного права до міжнародних приватних відносин в суді України;  

o визначення відмінності правового статусу держави в міжнародних приватних та 

міжнародних публічних правовідносинах;  

o встановлення «національність» юридичної особи в умовах плюралізму національних 

доктрин до даної формули прикріплення;  

o виявлення «обходу закону» в діях учасників міжнародних приватних відносин;  

o кваліфікування дискримінаційних дій однієї держави до громадян іншої в контексті 

категорій «взаємність» та «реторсія»;  

o розмежування основної та додаткової колізійних прив’язок в конкретних випадках 

правового регулювання міжнародних приватних відносин;  

o формування змісту конкретного зовнішньоекономічного договору у відповідності до 

норм національного законодавства;  

o визначення правомірності обраного права сторонами зовнішньоекономічного договору 

в контексті існуючих обмежень застосування принципу lex voluntatis; 

o застосування у майбутній професійній діяльності правника колізійних прив’язок та 

внутрішньодержавного права України та зарубіжних країн при визначенні права, яке повинно 

застосовуватись.  
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є: доктрина міжнародного приватного 

права; методи та система міжнародного приватного права; джерела міжнародного приватного 

права; формули прикріплення в міжнародному приватному праві; правовий статус фізичних осіб, 

юридичних осіб та держав в міжнародних приватних відносинах; право власності в міжнародному 

приватному праві; договірні зобов’язання в міжнародному приватному праві; міжнародні 

перевезення вантажів, пасажирів і багажу; форми міжнародних фінансових розрахунків та їх 

правове регулювання; захист інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві; 

правове регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом; спадкові відносини в 

міжнародному приватному праві; правове регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним 

елементом; трудові відносини в міжнародному приватному праві.  

 

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни «Міжнародне приватне право: 

методологія, тлумачення і застосування» є:  

1) формування наукового світогляду студентів;  

2) засвоєння студентами основних характеристик вітчизняної доктрини міжнародного 

приватного права; 

3) підвищення правової філософсько-методологічної культури студентів;   

4) опанування студентами основоположних ідей, концепцій, юридичних конструкцій у 

сфері правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин з іноземним 

елементом;   

5) формування у студентів умінь самостійно застосовувати матеріально-правовий та 

колізійно-правовий методи до регулювання міжнародних приватних відносин;  

6) вироблення у студентів основних навичок оформлювати одержані результати пізнання 

проблематики міжнародного приватного права в есе, наукові повідомлення, доповіді, 

реферати, наукові огляди;  

7) опанування студентами основ категорійно-понятійного апарату у сфері міжнародного 

приватного права;  

8) вивчення студентами мінімально необхідного обсягу різних формул прикріплення, що 

застосовні в окремих видах міжнародних приватних відносин;  

9) опанування студентами змісту правових положень Закону України «Про міжнародне 

приватне право» та основних конвенцій у сфері міжнародного приватного права. 

2. Пререквізити 

Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право: методологія тлумачення та 

застосування» базується на знаннях та уміннях, отриманих студентами при вивченні таких навчальних 

дисциплін: «Теорія держави і права», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Міжнародне 

публічне право». 

 

  

3. Компетентності та результати навчання 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, формуються 

наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність здатність і готовність студента вирішувати задачі і проблеми у 

галузі цивільного права та процесу із поглибленим рівнем знань та вмінь, достатніх для вирішення 

проблемних професійних завдань із застосуванням цивільної і цивільно-процесуальної доктрин та 

принципів. 

 

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач володітиме наступними компетентностями, 

що закріплені в освітньо-професійній програмі, з врахуванням вимог Стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ 

МОН України №643від 20.07.2022):  

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  



 4 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Фахові компетентності: 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою 

системою України.  

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.  

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування 

інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу.  

 

 
4. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право: методологія тлумачення та застосування» 

є спеціальним начальним курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень «Магістр» в обсязі 90 годин, з яких лекцій – 16 год., практичні заняття – 14 

год., та самостійна робота – 60 год. Форма підсумкового контролю іспит. Навчальний 

курс  розрахований на студентів закладів вищої освіти. Він побудований відповідно до вимог 

Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

 

Планування навчальної діяльності 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня підготовка, 

подача нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або повторення 

термінології; очна лекція; 

презентація нового матеріалу; 

пошук відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи з 

темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, в 

режимі відео конференції. 

Семінарські заняття 

(тренування, практична 

робота, оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі усні / 

письмові відповіді на 

питання; тестування, задачі, 

доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; он-

лайн тестування, пошук відповідей на 

питання; індивідуальні та групові 

завдання (звіт, презентація, проєкт, 

реферат тощо); усна відповідь, 

виконання практичного завдання, 

письмова робота. 
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Самостійна робота 

(оцінювання, рефлексія, 

зворотній зв’язок). 

Групові та індивідуальні 

консультації, коментарі, 

запитання та відповіді під час 

заняття від викладача; 

тестування, наукові роботи 

(доповіді), реферати, 

письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, що 

виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для самоконтролю; 

опитування аудіо-, відео- або текстові 

повідомлення з коментарем завдання. 

Підсумковий модульний 

контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на 

питання; тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або відео 

фіксацією. 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 
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Денна 2 1-й 3 90 16 14   60  Іспит 

 

 

4.2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

Л П Лаб інд с.р. 

1 120 26 14   80 

Теми  Змістовий модуль 1 
Тема 1. Загально-теоретичне вчення про правові 

категорії міжнародного приватного права 
 2 2   6  

Тема 2. Методологічні засади застосування та 

тлумачення норм міжнародного приватного права 
процесуального права норм, що регулюють статус 

суб’єктів міжнародного приватного права 

 2 2   6  

Тема 3. Методологія і методика тлумачення і 

застосування норм міжнародного приватного права, 
що регулюють речові права 

 2 2 

 

 

 

 6  

Тема 4. Методологія застосування та тлумачення 

норм, регулюючих договірні зобов’язання в 
міжнародному приватному праві 

 2 2   12  

  

 

Разом за  ЗМ1  8 8   30  

Теми  Змістовий модуль 2 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
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Тема 5. Методологічні особливості тлумачення та 

застосування норм, що регулюють зобов’язання із 
заподіяння шкоди в міжнародному приватному праві 

 2 2  

 

 10  

Тема 6. Методологічні критерії та передумови 

застосування норм міжнародного приватного права в 

сфері спадкових правовідносин  

 2 1  

 

 6  

 Тема 7. Методологія тлумачення і застосування 

шлюбно-сімейних відносини в міжнародному 

приватному праві 

 2 1   6  

Тема 8. Методика тлумачення та застосування норм 
міжнародного приватного права, що регулюють 

трудові відносини  

 2 2   8  

  

Разом за ЗМ 2  6 6   30  

Усього годин за 1 семестр  
90 16 14   60  

 
 

                                                                                                            4.3. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів 
 

Результати 

навчання 

 

Навчальна діяльність 

Робочий час 

студента, год 

Знати: 

основні категорії  

міжнародного 

приватного права  

 

Вміти: 

абстрактно мислити, 

аналізувати та 
встановлювати 

взаємозв’язки між 

правовими 

категоріями 

міжнародного 
приватного права,   

оперувати 

теоретичним 

матеріалом 

дисципліни 

міжнародне 

приватне право, 

використовувати 

професійну 
аргументацію для 

донесення 

інформації, ідей, 

проблем та способів 

їх вирішення 

Тема 1. Загально-теоретичне вчення про правові категорії 

міжнародного приватного права 
 

Лекція № 1. Загально-теоретичне вчення про правові категорії 

міжнародного приватного права 

План лекції: 

1. Поняття міжнародного приватного права. 

2. Предмет міжнародного приватного права та методи правового 

регулювання в міжнародному приватному праві. 
3. Юридична природа норм міжнародного приватного  

права і його місце в національній системі права. 

4. Система міжнародного приватного права. 
5. Етапи еволюційного розвитку науки міжнародного приватного 

права. Роль і завдання, тенденції розвитку. 

6. Види джерел міжнародного приватного права. Внутрідержавне 

(національне) законодавство як джерело міжнародного приватного 
права. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного  

приватного права. Міжнародний звичай. Судова та арбітражна 

практика. 
7. Уніфікація міжнародного приватного права. Роль  

міжнародних органів в процесі створення норм міжнародного  

приватного права.  
8. Поняття і підстави колізій законів у міжнародному  

приватному праві. Колізійна норма в міжнародному приватному 

праві та її елементи. Види колізійних норм. Формули прикріплення. 

9. Сутність проблеми кваліфікації та основні способи її  
вирішення. 

10. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави. 

11. Застереження про публічний порядок. 
12. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

13. Взаємність і реторсії в міжнародному приватному праві. 

14. Встановлення змісту іноземного права. 

2 

Практичне заняття № 1. 
1. Поняття міжнародного приватного права. 

2. Предмет міжнародного приватного права та методи правового 

регулювання в міжнародному приватному праві. 

2 
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3. Юридична природа норм міжнародного приватного  

права і його місце в національній системі права. 

4. Система міжнародного приватного права. 
5. Етапи еволюційного розвитку науки міжнародного приватного 

права. Роль і завдання, тенденції розвитку. 

6. Особливості міжнародного приватного права в зарубіжних 
країнах. 

7. Види джерел міжнародного приватного права. Внутрідержавне 

(національне) законодавство як джерело міжнародного приватного 

права. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного  
приватного права. Міжнародний звичай. Судова та арбітражна 

практика. 

8. Уніфікація міжнародного приватного права. Роль міжнародних 
органів в процесі створення норм міжнародного приватного права.  

9. Поняття і підстави колізій законів у міжнародному приватному 

праві. Колізійна норма в міжнародному приватному праві та її 
елементи. Види колізійних норм. Формули прикріплення. 

10. Сутність проблеми кваліфікації та основні способи її вирішення. 

11. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави. 

12. Застереження про публічний порядок. 
13. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

14. Взаємність і реторсії в міжнародному приватному праві  

Самостійна робота № 1. 
Питання для самостійного опрацювання:  

1. Співвідношення міжнародного приватного права з  

цивільним правом України і міжнародним публічним правом. 

2. Проблема кодифікації міжнародного приватного права.  

3. Загальні та спеціальні методи правового регулювання в 

міжнародному приватному праві.  

4. Складові елементи системи міжнародного приватного права.  

5. Кодифікації звичаїв у міжнародному приватному праві. 

6. Правова доктрина як джерело правового регулювання в 

міжнародному приватному праві. 

7. Уніфікація і гармонізація норм міжнародного приватного 
права. 

8. Принцип «автономія волі» у міжнародному приватному 

праві. 

9. Застосування колізійних норм та іноземного права. 

10. Правові режими у міжнародному приватному праві. 

11. Поняття та види «відсилання» в міжнародному приватному 
праві. 

12. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права.  

13.  Узгодження законодавств різних держав. 

14. Вплив актів міжнародної приватноправової уніфікації на 

національне законодавство України. 

15. Проблеми одноманітності практики застосування 

уніфікованих норм міжнародного приватного права. 

16. Типові контракти як різновид способів реалізації 
приватноправової уніфікації. 

17. Кваліфікація юридичного конфлікту і «конфлікт 

кваліфікацій». 
Практичні завдання: 

 

6 

 

Знати: 
Тема 2. Методологічні засади застосування та тлумачення норм, що 

регулюють статус суб’єктів міжнародного приватного права 

 

2 
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Методологічна 

засади застосування 

норм, що 

регламентують 

статус суб’єктів 

міжнародного 

приватного  

 
Вміти: 

розуміти, 

методологію 

визначення 

правового статусу 

учасників 

міжнародного 

приватного права,   

характеризувати 

правоздатність та 

дієздатність 

іноземців в Україні. 

Лекція № 2. Методологічні засади застосування норм 

міжнародного приватного права, що регулюють статус 

суб’єктів міжнародного приватного права 

План лекції: 

1. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному  

праві: 
1.1. Поняття фізичної особи в МПП та джерела її цивільно-правового 

становища. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності  

фізичної особи в МПП. 

1.2. Інститут безвісної відсутності та оголошення громадянина  
померлим в МПП. 

1.3. Поняття та зміст дієздатності в різних правових системах. 

1.4. Критерії визначення особистого статуту фізичних осіб у МПП. 
1.5. Проблеми визначення правового положення іноземців.  

1.4. Ключові проблеми правового статусу громадян України за  

кордоном. 
1.5. Особливості правового статусу біпатридів, апатридів та  

біженців. 

2. Правове положення юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві. 
2.1. Поняття, ознаки, правосуб'єктність та види юридичних осіб в 

МПП. 

2.2. Особистий статут і «національність» юридичної особи; 
2.3. Загальна характеристика правового статусу іноземних  

суб’єктів господарської діяльності в Україні; 

2.4. Правовий статус суб’єктів господарювання України за  
кордоном; 

3. Держава та міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

приватного права. 

Практичне заняття № 2. 
1. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному  

праві: 

1.1. Поняття фізичної особи в МПП та джерела її цивільно-правового 

становища. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності  
фізичної особи в МПП; 

1.2. Інститут безвісної відсутності та оголошення громадянина  

померлим в МПП; 
1.3. Поняття та зміст дієздатності в різних правових системах; 

1.4. Критерії визначення особистого статуту фізичних осіб у МПП; 

1.5. Проблеми визначення правового положення іноземців.  
(законодавство України про поняття іноземець та зміну правового 

статусу іноземця; правовий статус іноземців в Україні, їх 

правоздатність та дієздатність). 

1.4. Ключові проблеми правового статусу громадян України за  
кордоном. 

1.5. Особливості правового статусу біпатридів, апатридів та  

біженців. 
2. Правове положення юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві: 

2.1. Поняття, ознаки, правосуб'єктність та види юридичних осіб в 
МПП. 

2.2. Особистий статут і «національність» юридичної особи; 

2.3. Загальна характеристика правового статусу іноземних  

суб’єктів господарської діяльності в Україні; 
2.4. Правовий статус суб’єктів господарювання України за  

кордоном; 

2.5. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи; 
3. Держава та міжнародні організації як суб’єкти міжнародного 

приватного права: 

 2 
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3.1. Держава як суб’єкт майнових відносин. Імунітет держави та його 

види. 

3.2. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного  
права. 

Самостійна робота № 2. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Організаційно-правові форми спільної господарської  

діяльності в практиці міжнародного приватного права. 

2. Відмінності правового статусу біпатридів, апатридів та  
біженців. 

3. Правовий статус іммігрантів в Україні. 

4. Доктрина «абсолютного імунітету» держави в міжнародному 
приватному праві. 

5. Поняття та колізійні питання громадянства в міжнародному 

приватному праві. 
 

6 

 

Знати: 

норми 

міжнародного 
приватного права, 

що регулюють 

речові права 

 

Вміти: 
здійснювати аналіз 

права власності, 

інших речових прав 

та їх об’єктів в 

міжнародних 

приватних 

відносинах, 

колізійних 

питань права 

власності, 

виникнення і 
припинення 

права власності та 

інших речових 

прав. 

Тема 3. Методологія і методика тлумачення і застосування норм 

міжнародного приватного права, що регулюють речові права 

Лекція № 3. Методологія і методика тлумачення і застосування 

норм міжнародного приватного права, що регулюють речові 

права 

План лекції: 
1. Поняття і види речових прав. 

2. Об’єкти речових прав у міжнародному приватному праві. 

3. Цінні папери і оборотні документи. 
4. Відносини власності у міжнародному приватному праві 

5. Правове регулювання іноземних інвестицій та їх міжнародний 

захист. 

2 

Практичне заняття № 3. 
1. Поняття і види речових прав. 

2. Об’єкти речових прав у міжнародному приватному праві. 

3. Цінні папери і оборотні документи. 
4. Відносини власності у міжнародному приватному праві. 

4.1.Загальні питання права власності у відносинах з  

«іноземним елементом» за законодавством України. 

4.2. Застосування законів про націоналізацію. 
4.3. Колізійні питання права власності за законодавством України та 

у міжнародному приватному праві. 

4.4. Правове положення власності української держави і  
українських юридичних осіб за кордоном. 

5. Правове регулювання іноземних інвестицій. 

6. Міжнародний захист іноземних інвестицій. 

2 

Самостійна робота № 3. 
Питання для самостійного опрацювання: 

1. Колізійні норми речового права у внутрішньому 

законодавстві України.  

2. Поняття та ознаки міжнародного банкрутства 

6 

 

Знати: 

jсобливості 

договірних 

зобов’язань у 

міжнародному 

приватному праві  

 
Вміти: 

аналізувати 

особливості 

колізійного 

регулювання 

Тема 4. Методологія застосування та тлумачення норм, 

регулюючих договірні зобов’язання в міжнародному приватному 
праві 

Лекція № 4. Методологія застосування та тлумачення норм, 

регулюючих договірні зобов’язання в міжнародному 

приватному праві 

План лекції: 

1. Поняття і особливості, форма зовнішньоекономічних угод. 

2. Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних угод. 
3. Колізійно-правові питання зовнішньоекономічних угод. 

4. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів: 

5. Міжнародні зустрічні операції. 

2 
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договірних 

зобов’язань у 

міжнародному 

приватному 

 праві, знати порядок 

укладення 

міжнародного 

договору, визначати 

заходи 

відповідальності, 

які застосовуються 
при порушення 

договірних умов  

 

6. Договір про виключний продаж товарів. 

7. Договір про франшизу. 

8. Договір про факторинг. 
9. Договори доручення  

10. Договір комісії в міжнародному приватному праві.  

11. Агентський договір. 
12. Договір майнового найму.  

13. Договір про лізинг. 

14. Договір підряду в міжнародному приватному праві. 

15. Договір про кооперацію.  
16. Договір про консорціум. 

17. Договір зберігання в міжнародному приватному праві. 

18. Договір страхування в міжнародному приватному праві. 

Практичне заняття № 4. 

1. Поняття і особливості, форма зовнішньоекономічних угод. 

2. Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних угод. 

3. Колізійно-правові питання зовнішньоекономічних угод. 
4. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів: 

5. Міжнародні зустрічні операції. 

6. Договір про виключний продаж товарів. 
7. Договір про франшизу. 

8. Договір про факторинг. 

9. Договори доручення  
10. Договір комісії в міжнародному приватному праві.  

11. Агентський договір. 

12. Договір майнового найму.  

13. Договір про лізинг. 
14. Договір підряду в міжнародному приватному праві. 

15. Договір про кооперацію.  

16. Договір про консорціум. 
17. Договір зберігання в міжнародному приватному праві. 

18. Договір страхування в міжнародному приватному праві. 

20. Транспортні зобов’язання в міжнародному приватному праві 

21. Фінансові зобов’язання в міжнародному приватному праві. 

2 

Самостійна робота № 4. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Поняття та особливості правового регулювання 
міжнародних перевезень. 

2. Міжнародні морські перевезення (поняття і предмет 

міжнародного приватного морського права, його джерела; 
правове регулювання міжнародних морських перевезень 

вантажів; правове регулювання міжнародних морських 

перевезень пасажирів і багажу). 

3. Міжнародні залізничні перевезення (міжнародні угоди в 

сфері міжнародних залізничних перевезень; порядок і форма 

укладення договору міжнародного залізничного 
перевезення; відповідальність перевізника; подання 

претензій і позовна давність). 

4. Міжнародні автомобільні перевезення (міжнародні угоди в 
сфері міжнародних автомобільних перевезень; порядок і 

форма укладення договору міжнародного перевезення 

вантажів автомобільним транспортом; відповідальність 

перевізника; відповідальність відправника; відповідальність 
одержувача; подання претензій і позовна давність). 

5. Міжнародні повітряні перевезення (міжнародні угоди в сфері 

міжнародних повітряних перевезень; порядок оформлення 
міжнародного повітряного перевезення; відповідальність 

відправника; відповідальність перевізника; порядок подання 

претензій і позовна давність. 

12 
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6. Міжнародні комбіновані перевезення вантажів. 

7. Правова природа міжнародних розрахунків і кредитних 
відносин. 

8. Форми міжнародних фінансових розрахунків (інкасо як 

форма міжнародних фінансових розрахунків; акредитивна 
форма розрахунків; вексель і чек як розрахункові документи 

в міжнародних фінансових зобов’язаннях). 

9. Способи страхування валютних ризиків в міжнародних 
розрахункових відносинах 

10. Договір банківського рахунку. Банківські угоди. 

11. Форми страхування валютних ризиків у 
зовнішньоекономічних контрактах. 

12. Внутрішньодержавне законодавство про валютне 

регулювання і його роль в міжнародних фінансових 
зобов’язаннях. 

 

Знати: 

Поняття зобов’язань 
із заподіяння 

шкоди та 

особливості 

застосування норм, 

котрі їх 

регламентують у 

міжнародному 

приватному праві.  
 

Вміти: 

Кваліфікувати 

правовідносини як 

зобов’язання із 

заподіяння шкоди 
та вирішувати 

колізійні питання 

деліктних 
зобов’язань з 

«іноземним 

елементом» у 
національному 

праві. 

Тема 5. Методологічні особливості тлумачення та застосування 

норм, що регулюють зобов’язання із заподіяння шкоди в 
міжнародному приватному праві 

Лекція № 5. Методологічні особливості тлумачення та 

застосування норм, що регулюють зобов’язання із заподіяння 

шкоди в міжнародному приватному праві 

План лекції: 

1. Поняття зобов’язання із заподіяння шкоди. 

2. Умови настання деліктного зобов’язання в національних правових 
системах. 

3. Колізійні питання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» 

у національному праві. 

4. Міжнародні угоди в сфері деліктних відносин. 
5. Регулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» у 

законодавстві України. 

2 

Практичне заняття № 5. 
1. Поняття зобов’язання із заподіяння шкоди. 

2. Умови настання деліктного зобов’язання в національних правових 

системах. 

3. Колізійні питання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» 
у національному праві. 

4. Міжнародні угоди в сфері деліктних відносин. 

5. Регулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» у 
законодавстві України. 

2 

Самостійна робота № 5. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Двосторонні угоди між Україною та іноземними державами 
про правову допомогу стосовно деліктних правовідносин 

2. Застосування права та відповідальність за шкоду, завдану 

внаслідок недоліків товару.  
3. Гаазька конвенція 1973 р. про відповідальність за шкоду, 

заподіяну товаром. 

4.  Особливості визначення права, що належить до 
застосування при порушенні особистих немайнових прав. 

 

10 

 

Знати: 
Специфіку  

колізійного 

регулювання 
спадкових 

правовідносин у 

Тема 6. Методологічні критерії та передумови застосування норм 

міжнародного приватного права в сфері спадкових правовідносин  

Лекція № 6. Методологія застосування та тлумачення 

правового регулювання спадкових відносини в міжнародному 

приватному праві 

План лекції: 

1. Спадкові правовідносини в міжнародному приватному праві: 

загальна характеристика. 

2 
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міжнародному 

приватному праві  

 
Вміти: 

диференціювати 

поняття та 
правову 

природу спадкових 

правовідносин в 

міжнародному 
приватному праві, 

колізійні питання 

спадкування в 
міжнародному 

приватному праві, 

спадкування за 
законом та за 

заповітом, 

спадкові права 

іноземців в 
Україні, 

2. Міжнародні угоди і законодавство України та зарубіжних країн з 

питань спадкування. 

3. Спадкування за заповітом. 
4. Спадкування за законом. 

5. Перехід спадкового майна і відповідальність за боргами 

спадкодавця. 

Практичне заняття № 6. 
1. Спадкові правовідносини в міжнародному приватному праві: 

загальна характеристика. 

2. Міжнародні угоди і законодавство України та зарубіжних країн з 
питань спадкування. 

3. Спадкування за заповітом. 

4. Спадкування за законом. 
5. Перехід спадкового майна і відповідальність за боргами 

спадкодавця. 

1 

Самостійна робота № 6. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Вимоги різних держав стосовно форми заповіту. 

2. Міжнародно-правове регулювання відносин в галузі 

спадкування.  

3. Гаазька конвенція про колізії законів щодо форми 

заповітного розпорядження, 1961 р.  

4. Вашингтонська конвенція по форму заповіту, 1973 р. Гаазька 

конвенція відносно міжнародного управління майном 

померлих осіб, 1973 р.  

5. Регулювання спадкових відносин у двосторонніх договорах 

та угодах України.. 

6 

 

Знати: 

поняття та правову 

природу сімейних 
правовідносин в 

міжнародному 

приватному праві, 

колізії законів в 

області сімейного 

права, укладення 

шлюбу з іноземцями 

та особами без 

громадянства, 

майнові та особисті 

немайнові права 

подружжя, 
припинення шлюбу, 

походження дітей, 

міжнародне 

усиновлення та його 

наслідки, аліментні 

зобов’язання в 

міжнародному 

приватному праві. 

 

Вміти: 

Вирішувати колізійні 
питання шлюбно-

сімейних  

Тема 7. Методологія тлумачення і застосування шлюбно-сімейних 
відносини в міжнародному приватному праві 

Лекція № 7. Методологія тлумачення і застосування шлюбно-

сімейних відносини в міжнародному приватному праві 

План лекції: 

1. Поняття сімейного права та міжнародні угоди у сфері  

регулювання шлюбно-сімейних відносин. 

2. Шлюб: поняття, порядок і умови укладення. 
3. Правовідносини між подружжям. 

4. Правовідносини між батьками і дітьми. Питання аліментних 

зобов’язань. 
5. Припинення шлюбу в міжнародному приватному праві. 

6. Усиновлення. Міжнародні договори та законодавство України про 

усиновлення. 
7. Опіка і піклування. 

8. Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно-

сімейних відносин. 

2 

Практичне заняття № 7. 
1. Поняття сімейного права та міжнародні угоди у сфері  

регулювання шлюбно-сімейних відносин. 

2. Шлюб: поняття, порядок і умови укладення. 
3. Правовідносини між подружжям. 

4. Правовідносини між батьками і дітьми. Питання аліментних 

зобов’язань. 

5. Припинення шлюбу в міжнародному приватному праві. 
6. Усиновлення. Міжнародні договори та законодавство України про 

усиновлення. 

7. Опіка і піклування. 

1 
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8. Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно-

сімейних відносин. 
Самостійна робота № 7. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1.  Гаазька конвенція про складання шлюбу та признання 

його недійсним 1978 р. 

2. «Консульські» шлюби.  

3. Визнання шлюбів, укладених за кордоном. 

4. Розв’язання колізій законів в галузі особистих та 

майнових відносин між подружжям.  

5. Шлюбний договір. 

6. Поняття та визнання розлучення у міжнародному 

приватному праві. Колізійні питання припинення шлюбу 

 

6 

 

Знати: 

правове регулювання 

трудових відносин 
у міжнародному 

приватному праві  

 

співробітників 

міжнародних та 

міжурядових 

організацій. 

Вміти: 

розуміти джерела 

регулювання 

міжнародних 
трудових відносин, 

типи колізійних 

прив’язок 

регулювання 

трудових відносин в 

міжнародному 

приватному праві, 

трудові права 

іноземців в 

Україні, трудові 

права українських 
громадян за 

кордоном. 

Тема 8. Методика тлумачення та застосування норм міжнародного 
приватного права, що регулюють трудові відносини  

 

Лекція № 8. Методика тлумачення та застосування норм 

міжнародного приватного права, що регулюють трудові 

відносини 

План лекції: 
1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх  

регулювання. 

2. Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових  

відносин. 
3. Трудові права громадян України за кордоном. 

4. Трудові права іноземців в Україні. 

5. Питання соціального забезпечення. 

2 

Практичне заняття № 8. 

1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх  

регулювання. 

2. Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових  
відносин. 

3. Трудові права громадян України за кордоном. 

4. Трудові права іноземців в Україні. 
5. Питання соціального забезпечення. 

2 

Самостійна робота № 8. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Поняття «транскордонної» трудової діяльності.  
2. Трудові відносини українських громадян у закордонних 

українських та міжнародних організаціях, а також іноземних 

організаціях на території України.  
3. Робота іноземних громадян на території Україні в 

українських організаціях та у сумісних з іноземцями 

організаціях.  

4. Колізії щодо регулювання відносин трудового найму. 
Автономія волі сторін та трудові відносини. Колізійні норми 

національного законодавства та трудові відносини.  

5. Діяльність Міжнародної організації труду в галузі розробки 
та прийняття міжнародно-правових актів в сфері трудових 

відносин.. 

8 

Всього  90 

 

 

5. Система контролю та оцінювання 

 

Політика оцінювання 

Форми оцінювання студентів: 
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Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру шляхом запровадження 

навчально-методичного інструментарію з використанням активних методів і технологій організації 

навчального процесу, зокрема: тестові завдання, задачі, доповіді, інші інтерактивні методи навчання. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, за результатами виконання 

самостійних завдань, а також передбачає оцінювання теоретичної підготовки студентів з кожної теми. 

Семестрову кількість балів формують бали отримані в процесі теоретичного засвоєння 

матеріалу, практичних занять та самостійної роботи впродовж семестру за накопичувальною сумою 

від 0 до 100 балів за всіма видами робіт, передбачених з даної дисципліни за темами (в тому числі 

враховуються результати тематичного тестування), а також бали за підсумковий модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення результатів за період 

теоретичного навчання студентів на останньому за розкладом занятті. Основною формою 

підсумкового модульного контролю є контрольна робота. 

 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою – «відміно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» та за шкалою ЕСЕS.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 
90-100 A відмінно відмінно 
82-89 B 

добре добре 
74-81 C 
64-73 D 

задовільно задовільно 
60-63 E 
35-59 FX 

незадовільно незадовільно 
1-34 F 

 

Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу 

викладача, який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього процесу в 

ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до Положення 

про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарн

а  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 30 100 
Т 1 Т2 Т3 Т4 МКР Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 30    100 

6 6 6 7 10 6 6 7 6 10 

 

Політика академічної доброчесності 

 

Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення академічної 

доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf). Він 



 15 

повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. 

Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових робіт 

та екзаменів заборонені. Користування мобільними пристроями допускається лише з дозволу 

викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні роботи у вигляді 

рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання на використані 

інформаційні джерела. 

 

 

6. Рекомендована література 

 

6.1. Базова література 

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

право”. К.: Істина, 2007.200с. 

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

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

3. Гайворонський В.М., Жушман В.П. Міжнародне приватне право: навч. Посібник / За  заг. 

ред.. проф. В.М. Гайворонского, проф. В.П. Жушман. К.: Юрінком Інтер, 2015. 368 с. 

4. 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. 

5. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право : Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2010. 

271 с. 

6. Мирошниченко В.О. Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях: Навчальний 

посібник. / В.О. Мирошниченко. К.: Центр учбової літератури, 2018. 150 с. 

7. Міжнародне приватне право / за ред. С. Г. Кузьменко. Київ : Центр учб. л-ри, 2010. 316 с. 

8. Міжнародне приватне право // за ред.Кузьменка С.Г.-К.: Центр учбової літератури, 2010.-

316с.  

9. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. 

Кисіля. Київ : Алерта, 2012. 376 с.  

10. Міжнародне приватне право. Навч. посіб. / За ред. С. Г. Кузьменка. К.: Центр учбової  

літератури, 2010. 316 с. 

11. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С . Довгерта і В.І . 

Кисіля. К.: Алерта, 2013. 400 с. 

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

К.: Алерта, 2014. 656 с. 

13. Міжнародне приватне право: підручник / за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. Х. : Право, 

2012. 320 с. 

14. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: підручник. Вид. 8-ме, переобл. і 

допов. Київ: Алерта, 2021. 524 с. 

15. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: Навч. посібник. К.: Атіка, 2006. 

 

6.2. Допоміжна література 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Виговський О. І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового 

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

4. Вишновецька С. В., Корнєєв Ю. В. Міжнародне приватне право: Навч. посіб.. К.: Центр 

учбової літератури, 2019. 164 с. 

5. Гончаренко О.М. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. Київ. нац. торг.-економ. 

ун-т. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 391 с. 

6. Килимник І. І., Бровдій А. М. Міжнародне приватне право: навч. посібник; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 111 с. 

7. Кисіль В. І. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві. Право 

України.  2013. № 7. С. 154–182. 

8. Мережко О. Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві. Юридичний журнал.  

2009. № 5. С. 34–36. 

9. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав 

у міжнародному приватному праві. Право України. 2013. № 7. С. 71-81. 

10. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових 

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

11. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за ред. Доктора 

юридичних наук, проф. А. Довгерта. Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. 352 с. 

12. 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. 

13. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник. К.: Алерта, 2017. 504 

с. 

14. Хачатрян В. Колізійні питання правового регулювання відносин власності в контексті 

договорів про правову допомогу. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 1. С. 39–42. 

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

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

16. Шупінська О. Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві 

деяких країн Європейського Союзу. Право України. 2007. № 12. С. 130–134. 

17. Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві. 

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

 

 

Інформаційні ресурси 

 (нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 

 

  Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

 http://www.president.gov.ua 

 Офіційний портал Верховної Ради 

України 

 http://rada.gov.ua 

 Урядовий портал  http://www.kmu.gov.ua/control/ 

 Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

 http://www.ombudsman.gov.ua 

 Міністерство внутрішніх справ України  http://mvs.gov.ua 

 Національна поліція України  https://www.npu.gov.ua/ 

 Міністерство освіти і науки України  http://www.mon.gov.ua 

 Міністерство юстиції України  https://minjust.gov.ua/ua 

 Верховний Суд України  http://www.scourt.gov.ua 

 Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних 

справ 

 http://sc.gov.ua 

http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://sc.gov.ua/
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 Європейський суд з прав людини  https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=a

pplicants/ukr&c 

 Конституційний Суд України  http://www.ccu.gov.ua/ 

Матеріально-технічне забезпечення 
Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, посібники, 

наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема «Законодавство України» 

тощо.  

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c
http://www.ccu.gov.ua/

