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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міжнародне приватне право 

Викладач 
Лекції, семінарські заняття, консультації: Кожевникова Вікторія 

Олександрівна - професор кафедри міжнародного та європейського права. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Кожевникова Вікторія Олександрівна  

Електронна адреса:  bojko.v1909@gmail.com ; 

ORCID: https://orcid.org/:0000-0002-0410-6756 

GoogleScholar: https://orcid.org/0000-0002-0410-6756 

ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020 

Інформаційні 

ресурси  

 

Код для приєднання в Google клас «34 cmvg2»: «Міжнародне приватне право» 

 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57 

ауд. 203: 

Кожевникова Вікторія Олександрівна: середа 15:00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Міжнародне приватне право - це дисципліна, мета якої надати студентам 

кваліфіковані знання з питань історії розвитку, категорійно-понятійного 

апарату міжнародного приватного права; джерел, інститутів та основних типів 

колізійних прив’язок міжнародного приватного права; визначення правового 

статусу суб’єктів міжнародного приватного права; практичних аспектів 

колізійного та уніфікаційного регулювання окремих видів приватноправових 

відносин; міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного 

арбітражу; розв’язання приватноправових проблем з іноземним елементом та 

роботи з відповідними міжнародними та національними нормативними 

документами. 

Міжнародне приватне право включає в себе знання історії розвитку,  

основних категорій міжнародного приватного права, джерел, сутності і 

призначення колізійних норм, особливостей їх структури та застосовування 

основних формул прикріплення, змісту основних інститутів міжнародного 

приватного права; засвоєння положень українського законодавства з 

міжнародного приватного права, основних міжнародно-правових конвенцій та 

угод з питань регулювання приватноправових відносин, ускладнених 

іноземним елементом; ознайомлення із судовою та арбітражною практикою у 

цивільних справах з іноземним елементом; набуття практичних навичок 

застосування норм, спрямованих на регулювання приватних правовідносин з 

іноземним елементом. 
Набуті знання забезпечують розуміння студентам здатність розуміти та 

інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

mailto:bojko.v1909@gmail.com
https://orcid.org/:0000-0002-0410-6756
https://orcid.org/0000-0002-0729-5986
https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020
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знати: 

 Основні категорії, поняття міжнародного приватного права; систему 

міжнародного приватного права;; 

 Принципи, методи правого регулювання міжнародного приватного 

права; 

 Джерела міжнародного приватного права, їх систему;; 

 Юридичну термінологію, інститути міжнародного приватного права;  

 Основи правового регулювання міжнародного обігу товарів, робіт, 

послуг та результатів інтелектуальної діяльності;  

 Особливості правового регулювання відносин власності, 

зобов’язальних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, 

ускладнених іноземним елементом;;  

 Перспективи та основні напрями розвитку законодавства, що регулює 

правовідносини з іноземним елементом тощо. 

 

вміти: 

 Виявляти причини і цілі запровадження вільного руху осіб, товарів, 

робіт, послуг; 

 Застосовувати особливості прямої дії Договору про Європейський 

Союз, регламентів і директив Співтовариства; 

 Визначати юридичну силу нових джерел права міжнародного 

приватного права; 

 Виявляти підстави запровадження зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС, іншими іноземними державами. 

 

 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних векторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 
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СК-10 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури та 

менталітету представників іноземних держав. 

СК-12 Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми 

правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику 

органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних 

судових установ держав-членів. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у 

різних правових ситуаціях; 

ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному праву 

загалом. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 4-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін - ОДПП 1.2.2. Історія держави і права зарубіжних країн, 

ОДПП 1.2.9. Інституційне право ЄС, ОДПП 1.2.12. Міжнародне публічне право. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін:  ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 кредитів ЄКТС 3,5 / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 години, 

лекційних - 30 години, семінарських - 20 години. 

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/1/3 

 

 

 

 

Тема 1. Загальні 

положення 

міжнародного 

приватного права. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 1– 1,2 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 

2/1/3 

2/2/4 

Тема 2. Особливості 

предмету, джерел та 

системи 

міжнародного 

приватного права 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 2– 1,2 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 
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2/2/4 

Тема 3. Загальні 

засади 

правозастосування в 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 3– 1,2 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 4. Суб’єкти 

міжнародного 

приватного права Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 4– 1,2 

Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС – 2 2/1/4 

Тема 5. Право 

власності у 

міжнародному 
приватному праві 

10/10/20 

Тема 6. Право 

інтелектуальної 
власності у 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 5– 1,2 

Семінарське 

заняття 4– 5 

СРС – 2 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

 

2/1/4 

Тема 7. Правочини в 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 7– 1,2 

Семінарське 

заняття 5– 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 8. Зобов’язання 

в міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 8– 1,2 

Семінарське 

заняття 6– 5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 9. Недоговірні 

зобов’язання в 

міжнародному 

приватному праві. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 10– 1,2 

Семінарське 

заняття 6– 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 10. Спадкові 

відносини в 
міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція 10– 1,2 

Семінарське 
заняття 7-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 11. Сімейні 

відносини в 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 11– 1,2 

Семінарське 

заняття 8-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 12. Шлюб і 

сім’я в міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 12– 1,2 

Семінарське 

заняття 8-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 13. Трудові 

відносини в 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 13– 1,2 

Семінарське 

заняття 7-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 14. 
Міжнародний 

цивільний процес у 

міжнародному 

Усний виклад, презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 14– 1,2 
Семінарське 

заняття -9-5 

СРС – 2 
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приватному праві 

2/2/4 

Тема 15. 

Міжнародний 

цивільний арбітраж у 

міжнародному 

приватному праві 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 15– 1,2 

Семінарське 

заняття -10 

СРС – 2 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни Міжнародне приватне право (у Google класі 

«Міжнародне приватне право» (код приєднання: 34cmvg2) та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Усна форма - структура екзаменаційного білету 

включає 3 питання. Для письмової форми - тестування (30 питань по 1 балу за 

кожну правильну відповідь).  

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Менжул М. В. Порівняльне сімейне право: навчальний посібник. 

Ужгород: РІК-У, 2021.269 с. 

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

В.А. Бігун, Є.М. Білоусов, І.М. Жуков; за ред. проф. за ред. В.П. 

Жушмана та доц. І.А. Шуміло. Х.: Право, 2015. 320 с 

3. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підруч. / за ред. А.С. 

Довгерта і В.І. Кисіля. К.: Алерта, 2013. 400 с. 

4. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. 

Л. М. Энтина. М.: Норма, 2014. 720 с. 

5. Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох 

кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. К. : Ін Юре, 2015. Кн. перша: 

Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, 

О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. К. : Ін Юре, 2015. 312 

с.  

6. Право Європейського Союзу : підручник /  Р. А. Петров та ін.; за ред. Р. 

А. Петрова. Вид. 9-те, змінене і допов.  Харків : Право, 2019. 442 с. 

7. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підруч. / за ред. А.С. 

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

8. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид., 

переробл. і допов. / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк.  К.: Атіка, 2009. 500 с. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

міжнародних нормативно-правових актів з відповідної тематики, та можуть 

надсилатись на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Міжнародне приватне право», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри _____________________ 

«27» серпня 2021 року, протокол № 1. 

Завідувачка кафедри ___________ _____ Олена ЧЕРНЯК _____ 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено  

Декан факультету ___________ _____________ _____________ 

                                                          (назва факультету)                    (підпис)                      (ініціали та прізвище)  

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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____  _____________ 202__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,34 ум.др.арк. 

 
 


