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ВСТУП 
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі 

освітньо-професійної програми та навчального і робочого навчального планів 

підготовки фахівця певного освітнього ступеня, освітніх програм, вітчизняних та 

міжнародних стандартів, враховуючи  розпорядження № 071/роз. від 10.07.2019 

р., № 088/роз. від 16.10.19 р. та відповідних нормативних документів.  

1. Пояснювальна записка 

1.1. Заплановані результати. 
Місце даної дисципліни  в системі професійної підготовки фахівця. Дана 

навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують правовий профіль фахівця у сфері  міжнародного права. 

Метою вивчення дисципліни є усвідомлення студентами змісту 

основних визначень та понять міжнародного приватного права, вивчення та 

набуття системних знань щодо регулювання приватно-правових відносин з 

іноземним елементом у різних сферах життя. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- освоєння основних понять; 

- усвідомлення особливостей дії норм і принципів міжнародного приватного 

права; 

- формування вмінь та навиків із застосування отриманих теоретичних знань і 

набутих навиків з використання міжнародних й національних джерел 

міжнародного приватного права на практиці. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями: 

- знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

- здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до 

вимог та стандартів міжнародного права; 

- уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і 

правової культури;  

- здатність забезпечувати врахування вимог та стандартів міжнародного права, 

дотримання принципу верховенства права суб’єктами права; 

- здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до вимог 

та стандартів міжнародного права, принципу верховенства права;   

- вміння реалізовувати норми міжнародного права та національних 

нормативних актів у професійній діяльності, правильно застосовувати 

стандарти міжнародного права;  

 - вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини з позиції 

обов’язкових норм та інших стандартів міжнародного права;   

- здатність забезпечувати верховенство права, права особистості, інтереси 

суспільства, держави та міжнародного співтовариства в межах виконання 

своїх посадових обов’язків; 
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- розуміння необхідності професійної поваги до честі та гідності особистості, 

кваліфікованого та творчого захисту прав і свобод людини і громадянина; 

- здатність виявляти запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення, 

зокрема виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки; 

- вміння кваліфіковано та результативно застосовувати міжнародні правові 

механізми задля захисту прав людини, інтересів юридичної особи, 

суспільства, держави; 

- володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність 

правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та 

іншій документації;   

- здатність тлумачити норми міжнародного права та національних 

нормативних актів, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.  

Міждисциплінарні зв’язки  

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Теорія держави і права»  та є базою для вивчення 

таких дисциплін, як: «Міжнародне інвестиційне право», «Теорія і практика 

міжнародного права», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне 

транспортне право». 

 1.2. Програма навчальної дисципліни.  

 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля  №1 «Міжнародне приватне право: загальна частина і 

особлива частина», 

- навчального модуля  №2 «Міжнародне приватне право: спеціальна частина», 

кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 

навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Окремим третім модулем є курсова робота, яку студент виконує у 

восьмому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення 

теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

 

Модуль №1. Міжнародне приватне право: загальна частина та 

особлива частина. 

 

Тема 1. Поняття, предмет, система міжнародного приватного права. 

Поняття міжнародного приватного права (далі – МПрП). Історія 

розвитку МПрП. Приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом 

як предмет МПрП. Поняття та елементи іноземного елементу. Співвідношення 

міжнародного публічного та міжнародного приватного права. Система 

міжнародного приватного права: загальна, особлива та спеціальна частини. 

Поняття та призначення взаємності. Поняття та види правових режимів. 
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Тема 2. Джерела міжнародного приватного права. 

Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Національне 

законодавство як джерело МПрП. Закон України «Про міжнародне приватне 

право». Судова й арбітражна практика як джерело МПрП. Прецеденти у МПрП. 

Міжнародний договір як джерело МПрП. Міжнародний звичай як джерело 

МПрП. Міжнародний звичай та узвичаєння. Концепції співвідношення звичаю з 

національним законодавством. 

 

Тема 3. Методи правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Метод уніфікації. 

Проблема вибору права у відносинах з іноземним елементом. Поняття 

уніфікації. Загальна характеристика прямого методу правового регулювання у 

МПрП. Природа правової уніфікації. Органи уніфікації міжнародно-правових 

норм. Гаазька конференція. Міжнародний інститут з уніфікації приватного 

права. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі. Конференція ООН з торгівлі 

та розвитку. Види уніфікованих норм: уніфіковані матеріально-правові, 

цивільно-процесуальні, колізійні норми. Значення процесу уніфікації для 

розвитку міжнародного приватного права. 

 

Тема 4. Колізійний метод правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Колізійні норми та особливості їх застосування.  

Поняття та особливості колізійного методу правового регулювання. 

Колізійне право. Поняття колізійної норми. Структура колізійної норми. Види 

колізійних норм. Поняття та види колізійних прив’язок. Особистий закон. Закон 

місця знаходження речі. Закон місця вчинення дії. Закон місця вчинення акту. 

Закон місця вчинення угоди, що визначає її форму. Закон місця здійснення актів 

громадського стану. Закон місця виконання зобов’язання. Закон місця вчинення 

правопорушення. Закон місця виконання роботи. Закон держави продавця. Закон 

суду. Закон прапора. Закон валюти платежу. Принцип автономії волі.  

 

Тема 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному 

праві. 

Правосуб'єктність фізичної особи. Поняття «правоздатність» та 

«дієздатність». Категорії фізичних осіб у міжнародному приватному праві: 

іноземні громадяни, іноземці, що постійно проживають у державі перебування, 

тимчасово прибулі іноземці та їх види, біженці, особи без громадянства.  

 

Тема 6. Правовий статус юридичних осіб у міжнародному 

приватному праві. 

Особистий статут юридичної особи. Проблеми встановлення державної 

приналежності юридичної особи. Теорія інкорпорації. Теорія «статутної» 
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осілості. Теорія «фактичної» осілості. Місце здійснення основної діяльності. 

Теорія контролю. Специфічні види юридичних осіб: акціонерне товариство, 

транснаціональна корпорація. Держава як суб'єкт міжнародного приватного 

права. Імунітети держави: від дії законодавства іноземної держави, імунітет 

державної власності, юрисдикційні імунітети. 

 

Тема 7. Праве регулювання права власності у міжнародному 

приватному праві. 

Поняття власності. Інститут права власності. Абсолютні права. Принцип 

права слідування та права переваги. Класифікації речей. Колізійні питання права 

власності. Речі (товари), що знаходяться в дорозі. Поняття та правове 

регулювання іноземних інвестицій. 

 

Тема 8. Праве регулювання права промислової власності у 

міжнародному приватному праві. 

Поняття права промислової власності. Об’єкти права промислової 

власності. Угоди, що становлять систему міжнародної охорони промислової 

власності. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року. 

Паризький союз держав. Принципи національного режиму конвенційного 

пріоритету, охорони на міжнародних виставках згадано Паризької конвенції. 

Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних 

мікросхем 1989 року. Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року. 

Конвенція з охорони нових сортів рослин.  Поняття патенту та його види. 

Охорона прав промислової власності за допомогою свідоцтва. Використання 

права промислової власності. Поняття ліцензійного договору. Повна, виключна 

та проста ліцензії. Охорона права промислової власності іноземців в Україні. 

 

Тема 9. Авторське право і суміжні права у міжнародному 

приватному праві. 

Право інтелектуальної власності. Конвенція про заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності 1967 року. Об’єкти охорони права 

інтелектуальної власності. Майнові права. Особисті немайнові права. Поняття 

авторського права. Поняття суміжних прав. Принцип територіального характеру 

авторського права. Міжнародно-правова охорона авторського права. Бернська 

конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року. Бернський 

союз. Принцип автоматичності та незалежності охорони за Бернською 

конвенцією. Строки охорони авторського права. Всесвітня конвенція про 

авторське право 1952 року. Міжнародно-правова охорона суміжних прав. Захист 

авторських та суміжних прав за законодавством України. 

 

Тема 10. Колізійні норми сімейного права. 

Визначення застосовного права при укладенні шлюбу. Матеріальні 
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вимоги укладення шлюбу. Формальні вимоги укладення шлюбу. Застосовне 

право  для визначення особистих немайнових та майнових відносин подружжя. 

Інститут шлюбного контракту. Недійсність шлюбу та його припинення. 

Правовідносини між батьками та дітьми. Фактичні та юридичні батьки. 

Усиновлення. Визначення громадянства дитини. Регулювання правовідносин з 

опіки та піклування, ускладнених іноземним елементом. Регулювання шлюбно-

сімейних відносин з іноземним елементом згідно законодавства України. 

 

Модуль №2. Міжнародне приватне право: спеціальна частина. 

Тема 1. Особливості міжнародного цивільного процесу. 

Поняття міжнародного цивільного процесу та міжнародної підсудності. 

Критерії визначення та види міжнародної підсудності. Питання міжнародної 

підсудності у законодавстві України.  

Тема 2. Визнання та виконання іноземних судових рішень у 

практиці держав.  

Поняття «визнання» та «виконання» іноземних судових рішень. 

Процедури визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового 

рішення. Визнання та виконання рішень іноземних судів за Мінською 

конвенцією 1993 р. Визнання та виконання іноземного судового рішення за 

законодавством України. 

Тема 3. Міжнародний комерційний арбітраж: загальна 

характеристика. 

Поняття міжнародного комерційного арбітражу (далі МКА). Основні 

риси арбітражного розгляду справ. Види Міжнародного комерційного арбітражу. 

Тема 4. Провадження у міжнародному комерційному арбітражі. 

Винесення арбітражного рішення. 

Компетенція Міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода: 

сутність, види, правова природа. Умови дійсності арбітражної угоди. Процедура 

розгляду справ у міжнародному комерційному арбітражі. Винесення 

арбітражного рішення. 

Тема 5. Винесення та виконання арбітражних рішень.  

Форми винесення арбітражного рішення. Формальні вимоги до 

арбітражного рішення. Арбітражні витрати. Визнання та виконання арбітражних 

рішень. Міжнародно-правове (конвенційне) регулювання визнання та 

приведення до виконання іноземного арбітражного рішення.  

Тема 6. Законодавство України про міжнародний комерційний 

арбітраж. 

Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж. 

Актуальні питання реформування законодавства України про міжнародний 

комерційний арбітраж. Термінологічні проблеми в українському законодавстві 

про міжнародний комерційний арбітраж. 
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Тема 7.  Міжнародне нотаріальне право. 

Система нотаріату. Нотаріальні дії у сфері міжнародного приватного 

права. Загальні правила вчинення нотаріальних дій у справах з іноземним 

елементом. 

Тема 8.  Розгляд справ з іноземним елементом спеціальними судами 

та альтернативні способи вирішення спорів. 

Міжнародні судові процедури з вирішення спорів з іноземним 

елементом. Альтернативне вирішення спорів. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

 
                                                                                                                         Таблиця 2.1. 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  (год.) 

Усього Лекції 
Практ. 

заняття 
СРС 

7 семестр 

Модуль №1 «Міжнародне приватне право: загальна частина та особлива частина» 

1.1 Поняття, предмет, система міжнародного 

приватного права 

9 2 2 

 

5 

1.2 Джерела міжнародного приватного права 9 2 2 

 

5 

1.3 Методи правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Метод уніфікації 

8 2 

 

2 

2 

2 

1.4 Колізійний метод правового регулювання у 

міжнародному приватному праві. Колізійні 

норми та особливості їх застосування 

8 2 

 

2 

2 

2 

1.5 Правовий статус фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві 

9 2 

 

2 

2 

3 

1.6 Правовий статус юридичних осіб у 

міжнародному приватному праві 

7 2 2 

 

3 

1.7 Правове регулювання права власності у 

міжнародному приватному праві 

10 2 

 

2 

2 

4 

1.8 Правове регулювання права промислової 

власності у міжнародному приватному праві 

8 2 2 

 

4 

1.9 Авторське право і суміжні права у 

міжнародному приватному праві 

10 2 

 

2 

2 

4 

1.10 Колізійні норми сімейного права 10 2 

 

2 

2 

4 

1.11 Модульна контрольна робота №1 7 - 2 5 

Усього за модулем №1 95 20 34 41 

Усього за 7 семестр 95 20 34 41 

8 семестр 

Модуль №2 «Міжнародне приватне право: спеціальна частина» 

2.1 Особливості міжнародного цивільного процесу 12 2 

2 

2 

 

6 

2.2 Визнання та виконання іноземних судових 

рішень у практиці держав 

12 2 

2 

2 

 

6 

2.3 Міжнародний комерційний арбітраж: загальна 

характеристика 

12 2 

2 

2 

 

6 

2.4 Провадження у міжнародному комерційному 

арбітражі. Винесення арбітражного рішення 

12 2 

2 

2 

 

6 

2.5 Винесення та виконання арбітражних рішень 

 

12 2 

2 

2 

 

6 
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2.6 Законодавство України про міжнародний 

комерційний арбітраж 

18 2 

2 

2 

2 

10 

2.7 Міжнародне нотаріальне право 

 

16 2 

2 

2 10 

2.8 Розгляд справ з іноземним елементом 

спеціальними судами та альтернативні способи 

вирішення спорів 

14 2 

2 

2 

2 

6 

2.9 Модульна контрольна робота №2 7 2 - 5 

Усього за модулем №2 115 34 20 61 

Модуль № 3 «Курсова робота» 

3.1.  Виконання та захист курсової роботи  30 - - 30 

Усього за навчальною дисципліною 

 

240 54 54 132 

 

           2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг 

навчальних 

занять (год.) 

Лекції СРС 

1 2 3 4 

7 семестр 

Модуль №1 «Міжнародне приватне право: загальна частина та особлива частина» 

1.1 Поняття, предмет, система міжнародного приватного права 2 2 

1.2 Джерела міжнародного приватного права 2 3 

1.3 Методи правового регулювання у міжнародному приватному 

праві. Метод уніфікації 

2 3 

1.4 Колізійний метод правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Колізійні норми та особливості їх 

застосування 

2 3 

1.5 Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному 

праві 

2 3 

1.6 Правовий статус юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві 

2 2 

1.7 Правове регулювання права власності у міжнародному 

приватному праві 

2 2 

1.8 Правове регулювання права промислової власності у 

міжнародному приватному праві 

2 2 

1.9 Авторське право і суміжні права у міжнародному приватному 

праві 

2 4 

1.10 Колізійні норми сімейного права 2 3 

1.11 Модульна контрольна робота № 1 - 3 

Усього за модулем № 1 20 30 
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8 семестр 

Модуль №2 «Міжнародне приватне право: спеціальна частина» 

 

 

2.1 

 

Особливості міжнародного цивільного процесу 

2 

2 

 

2 

2.2 

 

 

Визнання та виконання іноземних судових рішень у практиці 

держав 

 

2 

2 

 

2 

2.3 Міжнародний комерційний арбітраж: загальна характеристика  

2 

2 

2 

2.4 Провадження у міжнародному комерційному арбітражі. Винесення 

арбітражного рішення 

 

2 

2 

3 

2.5 Винесення та виконання арбітражних рішень 

 

2 

2 

3 

2.6 Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж 

 

2 

 

3 

2.7 

 

Міжнародне нотаріальне право 

 

2 

2 

4 

 

2.8 

 

Розгляд справ з іноземним елементом спеціальними судами та 

альтернативні способи вирішення спорів 

2 

 

4 

 

2.9 

Модульна контрольна робота № 2 

 

2 2 

 

Усього за модулем № 2 

34 25 

Усього за навчальною дисципліною 54 55 

 

           2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг 

навчальних 

занять (год.) 

Лекції СРС 

1 2 3 4 

7 семестр 

Модуль №1 «Міжнародне приватне право: загальна частина та особлива частина» 

1.1 Поняття, предмет, система міжнародного приватного права 2 

 

2 

1.2 Джерела міжнародного приватного права 2 

 

2 

1.3 Методи правового регулювання у міжнародному приватному 

праві. Метод уніфікації 

2 

2 

2 
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1.4 Колізійний метод правового регулювання у міжнародному 

приватному праві. Колізійні норми та особливості їх 

застосування 

2 

2 

4 

1.5 Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному 

праві 

2 

2 

2 

1.6 Правовий статус юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві 

2 

2 

2 

1.7 Правове регулювання права власності у міжнародному 

приватному праві 

2 

2 

2 

1.8 Правове регулювання права промислової власності у 

міжнародному приватному праві 

2 

 

2 

1.9 Авторське право і суміжні права у міжнародному приватному 

праві 

2 

2 

2 

1.10 Колізійні норми сімейного права 2 

 

2 

1.11 Модульна контрольна робота №1 2 3 

Усього за модулем № 1 34 25 

8 семестр 

Модуль №2 «Міжнародне приватне право: спеціальна частина» 

 

 

2.1 

 

Особливості міжнародного цивільного процесу 

 

2 

 

2 

2.2 

 

 

Визнання та виконання іноземних судових рішень у практиці 

держав 

 

2 

 

2 

2.3 Міжнародний комерційний арбітраж: загальна характеристика  

2 

2 

2.4 Провадження у міжнародному комерційному арбітражі. Винесення 

арбітражного рішення 

 

2 

4 

2.5 Винесення та виконання арбітражних рішень 

 

2 2 

2.6 Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж 

 

2 

2 

2 

2.7 

 

Міжнародне нотаріальне право 

 

2 2 

 

2.8 

 

Розгляд справ з іноземним елементом спеціальними судами та 

альтернативні способи вирішення спорів 

2 

2 

4 

 

2.9 

Модульна контрольна робота №2 

 
- 2 

                                       Усього за модулем № 2 20 22 

Усього за навчальною дисципліною 

 

54 102 
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Модуль № 3 «Курсова робота» 

3.1.  Виконання та захист курсової роботи  30 - - 30 

Усього за навчальною дисципліною 

 

240 54 54 132 

 

 

2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

№ п/п Зміст самостійної роботи студента Обсяг СРС 

(годин) 

7,8 семестр 

1. Підготовка до лекційних занять  41 

2. Підготовка до практичних/лабораторних занять 41 

3. Підготовка модульної контрольної роботи 20 

4. Виконання Курсової роботи 30 

Усього за навчальною дисципліною 132 

 

2.4.1. Курсова робота 

У восьмому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та 

практичних знань та вмінь, набутих у процесі засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни в галузі міжнародного приватного права, які 

використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін 

професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної 

роботи майбутнього фахівця – юриста-міжнародника. Конкретною метою КР 

є розвиток мислення, творчих здібностей студента, набуття первинних 

навичок самостійної роботи, пов’язаних з пошуком, систематизацією 

існуючих документів, формування вмінь аналізувати і критично оцінювати 

досліджуваний науковий і фактичний матеріал. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи. 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

  

3.1. Методи навчання 

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи навчання: 

- робота в малих групах; 

- семінар-дискусія; 

- кейс; 

- презентація; 

- рольова гра. 

 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.1.1.  Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право: Учебник. – М.: 

Эксмо, 2005. – 752 с. 

3.1.2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 

року. 

3.1.3. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах, 1993 р. (Мінськ). 

3.1.4. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, К.А. 

Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 688 с. 

3.1.5. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. 

А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2012. – 376 с. 

3.1.6. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. 

Довгерта А.С., Кисіля В.І. – К.: Алерта, 2013. – 400 с. 

3.1.7. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В.М. 

Гайворонського, В.П. Жушмана. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с. 

3.1.8.  Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 

за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. — Х.: Право, 2011. — 

320 с. 

3.1.9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. 

3.1.10. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник.-К.: 

Атіка, 2006. – 608 с. 

3.1.12. Garnett R. Substance and Procedure in Private International Law / Richard 

Garnett. – OUP Oxford, 2012. – 456 р. 

3.1.13. Gillies L. E. Electronic Commerce and International Private Law: A Study 

of Electronic Consumer Contracts / Lorna E. Gillies. - Routledge, 2016. – 

286 р. 

3.1.14. Micklitz H.-W. Constitutionalization of European Private Law / Hans-W. 

Micklitz. – Oxford University Press, 2014. – 263 р. 
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3.1.15. Watt H. М., Arroyo D. P. F. Private International Law and Global 

Governance / Horatia Muir Watt, Diego P. Fernández Arroyo. – Oxford 

University Press, 2015. – 391 р.  

 

Додаткова література: 

3.1.16. Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая 

часть: Учебник. — М.: Издательство БЕК, 2002. — 288 с.  

3.1.17. Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. 

Особенная часть: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

БЕК, 2002. — 656 с.  

3.1.18. Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Том 3. 

Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. 

Международный гражданский процесс: Учебник. — М.: Издательство БЕК, 

2001. — 768 с. 

3.1.19. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. — М.: 

Юристъ, 2005. — 606с. 

3.1.20. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: навч. Посібник / Міжрегіональна 

академія управліня персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 312 с. 
 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

 3.3.1. https://www.nbuv.gov.ua 

 3.3.2. http://www/lawukraine.com 

 3.3.3. http://www.lawmoose.com 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
                                                                                                                                            Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

7 семестр 

Модуль №1 

Макс. 

кількість 

балів 

Вид навчальної роботи 
Макс. кількість 

балів 

 Робота на практичних заняттях (усна відповідь, 

вирішення тестових завдань, вирішення практичних 

задач) 

73 (сумарна) 

 

Увага! Студент допускається до написання модульної контрольної роботи №1 

лише за умов набрання ним впродовж модуля не менше 44 балів  

Виконання модульної контрольної роботи № 1 15 
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Всього за модулем №1 88 

Екзамен 12 

Усього за 7 семестр 100 

8 семестр 

Модуль № 2 

 Робота на практичних заняттях (усна відповідь, вирішення 

тестових завдань, вирішення практичних задач) 

73 (сумарна) 

 

Увага! Студент допускається до написання модульної контрольної роботи №2 

лише за умов набрання ним впродовж модуля не менше 44 балів 

 Виконання модульної контрольної роботи № 2 15 

Всього за модулем №2 88 

Диференційований залік 12 

Усього за 8 семестр 100 

                                                                                                               продовження Таблиці 4.1 

8 семестр 

Модуль №3 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

 Виконання та захист курсової роботи 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

      4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за 
національною 

шкалою 

Робота на 
практичних 

заняттях (модуль 
№1) 

Робота на 
практичних 

заняттях (модуль 
№2) 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи №1 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи №2 

66-73 66-73 14-15 14-15 Відмінно 

55-65 55-65 12-13 12-13 Добре 

44-54 44-54 9-11 9-11 Задовільно 
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менше 44 менше 44 менше 9 менше 9 Незадовільно 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за 

національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

79-88 79-88 Відмінно 

66-78 66-78 Добре 

53-65 53-65 Задовільно 

менше 53 менше 53 Незадовільно 

 

 

 

Таблиця 4.4       Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової   Відповідність залікової 

модульної рейтингової оцінки в балах   рейтингової оцінки в 

балах оцінці за національною шкалою    за національною 

шкалою 

 

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

 

Оцінка  

в балах Оцінка 

за національною 

шкалою 
Залікова Екзаменаційна 

79-88 Відмінно  12 11-12 Відмінно 

66-78 Добре  10 9-10 Добре 

53-65 Задовільно  8 7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - менше 7 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка дорівнює підсумковій 

семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка перераховується в оцінку за 

національною шкалою (табл. 4.4). 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових 

оцінок (у 7 семестрі) та сума підсумкової семестрової модульної та 

екзаменаційної рейтингових оцінок (у 8 семестрі)  у балах становить 
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підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

4.7. Підсумкова модульна  рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 
 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості 

модульного контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової 

книжки  та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 

середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок 

у балах (з цієї дисципліни – за сьомий та восьмий семестри) з наступним її 

переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 

 

 (Ф 03.02 – 04) 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


