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Освітньо-наукова програма «доктор філософії з права» 

Спеціальність 081 Право  

галузі знань 08 Право  

 

Викладач 
Лекції, семінарські заняття, консультації: Нагнибіда Володимир Іванович – 

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Нагнибіда Володимир Іванович 

Електронна адреса:   v.nagnybida@gmail.com 

Тел.:0677518900 (в робочі дні з 09.00 до 17.00) 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Теоретичні засади колізійного 

регулювання міжнародних приватно-правових відносин»: co54xf3. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

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

ауд. 203: 

Нагнибіда Володимир Іванович: середа з 14.00 до 16.00. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою або 

з використанням інших додатків та онлайн-ресурсів у робочі дні з 9.00 до 17.00 

за погодженням з викладачем. 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом.  

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Теоретичні засади колізійного регулювання міжнародних приватно-

правових відносин - це дисципліна, яка забезпечує особистісний, 

професійний та науковий розвиток здобувача та спрямована, передусім, на 

підготовку доктора філософії з права із поглибленим знанням міжнародних 

приватних відносин, здатного до розуміння та сприйняття сучасної доктрини 

міжнародного приватного права та визначення тенденцій його розвитку. 

Особлива увага приділяється аналізу теоретичних засад правового 

регулювання міжнародних приватних відносин, ускладнених іноземним 

елементом, уніфікації міжнародного приватного права, вплив доктрини на 

удосконалення законодавства України в цій сфері. 

По завершенню вивчення дисципліни здобувачі можуть аналізувати та 

прогнозувати сучасні тенденції розвитку доктрини міжнародного приватного 

права, теоретичні засади колізійного та уніфікаційного регулювання 
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міжнародних приватноправових відносин, особливості правового 

регулювання окремих видів особистих немайнових та майнових відносин, в 

яких присутній іноземний елемент. Здобувачі спроможні оцінити вплив 

доктрини міжнародного приватного права на розвиток механізмів колізійного 

регулювання міжнародних приватних відносин.  

 

Метою навчальної дисципліни «Теоретичні засади колізійного регулювання 

міжнародних приватно-правових відносин» є засвоєння здобувачами сучасних 

тенденцій розвитку міжнародного приватного права, особливостей 

уніфікаційного та колізійного регулювання приватних відносин з іноземним 

елементом, перспектив удосконалення законодавства України у даній сфері. 

 

Цілі навчальної дисципліни полягають в системному і всебічному підході до 

вивчення сучасних тенденцій розвитку основних понять та категорій 

міжнародного приватного права, теоретичних засад колізійного та 

уніфікаційного регулювання міжнародних приватноправових відносин, 

особливостей правового регулювання окремих видів особистих немайнових та 

майнових відносин, ускладнених іноземним елементом. 

 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: 

знати: 

 основні фактори, що впливають на формування загальних тенденцій 

розвитку міжнародного приватного права та їх змістовні 

характеристики;  

 особливості та практичні наслідки взаємодії уніфікованих колізійних 

норм та колізійних норм національного права в правозастосовчому 

процесі учасниками відносин, судами та іншими повноважними 

органами; 

 загальні засади колізійного регулювання приватних відносин з 

іноземним елементом;  

 механізми застосування колізійних норм, шляхи вирішення проблем 

застосування колізійного методу регулювання відповідних відносин;  

 особливості визначення правового статусу суб’єктів міжнародних 

приватно-правових відносин;  

 основні чинники, що впливають на колізійне регулювання права 

власності та інших речових прав в міжнародному приватному праві; 

 специфіку колізійного регулювання договірних та недоговірних 

зобов’язань. 

 

вміти: 

 застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 

пов’язаних із удосконаленням механізмів колізійного регулювання 

особистих немайнових та майнових відносин, ускладнених іноземним 

елементом;  

 розробляти практичні рекомендації з удосконалення законодавства 

України у сфері міжнародного приватного права;  

 визначати основні тенденції уніфікації норм міжнародного приватного 

права та моделювати й попереджати основні перспективи приєднання 

України до міжнародних конвенцій та участі в спеціалізованих 

міжнародних організаціях та інституціях. 

 виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, 

дослідницьку роботу у сфері міжнародного приватного права;  
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  представляти інтереси держави, юридичних та фізичних осіб в судових 

та інших органах України та іноземних країн з проблем міжнародного 

приватного права. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Фахові компетентності : 

 ФК-1 Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права 

 ФК-2 Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин 

 ФК-3 Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі 

та за колом осіб 

 ФК-4 Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, 

оцінювати судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних 

правових дій 

 ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і 

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності 

 ФК-6 Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

 ФК-7 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, 

надавати рекомендації щодо їх удосконалення 

 ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту 

перед підготовленою аудиторією 

 ФК-9 Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по 

справі та відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі 

з процесуальних питань 

Результати 

навчання 

Здобувач освіти повинен продемонструвати такі результати навчання: 

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та 

практики професійної діяльності в галузі права. 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, 

історії розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання 

суспільних відносин у різних галузях. 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного 

права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання. 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та 

правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових дій. 

РН-12. Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності. 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати 

їх науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення. 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників 

розробляти проекти нормативно-правових актів. 

РН-15. Демонструвати уміння формулювати власну цілісну, логічну й 

обґрунтовану позицію щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед 

підготовленою аудиторією. 
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РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в 

юридичній справі, формулювати правову позицію у тексті різних правових 

документів, у тому числі процесуальних. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 3-4-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ППВ 2.1.3. Проблеми здійснення і захисту сімейних 

прав та інтересів, ППВ 2.1.1. Теоретичні засади правового регулювання 

цивільних відносин 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ППВ 2.1.2. Доктрина цивільного процесу. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППВ 2.4.1. Сучасна доктрина адміністративного права, 

ППВ 2.4.3. Проблеми фінансового права, ППВ 2.4.4. Актуальні питання 

інформаційного права. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 76 години, 

лекційних - 8 години, семінарських - 6 години.  

Форма навчання  Денна/заочна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Дошка, 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 

1/1/12 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

механізмів правового 

регулювання у 

міжнародному 

приватному праві 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

Денна 

Лекція 1– 2,5 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС –6,6 

Заочна 

Лекція 1– 1,5 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС –13,2 

 

1/1/12 

Тема 2. Колізійні 

норми міжнародного 

речового права.  

Інвестиції. 

1/1/12 

Тема 3. Колізійні 

питання міжнародних 

договірних 

зобов’язань 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Денна 

Лекція 2– 2,5 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС –6,6 

Заочна 

Лекція 2– 1,5 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС –13,2 

 

1/1/12 

Тема 4. Позадоговірні 

зобов’язання та їх 

колізійне 

регулювання 
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Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

2/1/12 

Тема 5. Колізійні 

питання міжнародних 

трудових 

правовідносин 

 Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Самостійні завдання  

(пошук інформації та її 

обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін) 

Денна 

Лекція 3– 2,5 

Лекція4– 2,5 

Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС –6,8 

Заочна 

Лекція 3– 1 

Лекція 4– 1 

Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС –13,6 

 

2/1/16 

Тема 6. Проблеми 

колізійного 

регулювання у 

міжнародному 

сімейному та 

спадковому праві 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Теоретичні засади колізійного регулювання міжнародних 

приватно-правових відносин» (розміщені у Google класі «Теоретичні засади 

колізійного регулювання міжнародних приватно-правових відносин» (код 

приєднання: co54xf3) та в електронній бібліотеці університету 

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

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Теоретичні засади колізійного регулювання 

міжнародних приватно-правових відносин» (у Google класі «Теоретичні 

засади колізійного регулювання міжнародних приватно-правових відносин» 

(код приєднання: co54xf3_) та в електронній бібліотеці університету 

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

Екзамен усний або письмовий (зважаючи на епідеміологічну ситуацію в 

регіоні на час складання іспиту). 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Жушман В. П., Шуміло І.А. Міжнародне приватне право : підручник Х. : 

Право, 2011. 320 с.  

2. 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. 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами і доповненнями) URL :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

4.  Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного та приватного права К. : 

Юстиніан, 2010. 320 с. 

5. Міжнародне приватне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Аляб'єва 

Н. В. та ін. ; за ред. С. Г. Кузьменка. К. : Центр учбової літератури, 2010. 315 с. 

6. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. М. 

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

319 с. 

7. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. А. 

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

Шуміло. Х. : Право, 2015. 320 с. 

8. Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар Закону / За ред. 

А.С. Довгерта. Харків : Одісей, 2008. 352 с. 

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

2-ге видання. К.: Алерта, 2014. 656 с. 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
http://elibrary.univer.km.ua/index.php
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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10. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / А. С. Довгерт та 

ін. ; за заг. ред. проф. А. С. Довгерта, проф. В. І. Кисіля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. К. : Правова єдність : Алерта, 2012. 374 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). 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені лекційні заняття (пропущення 

строки виконання завдань за тематикою лекцій) шляхом виконання завдань, 

які надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під час 

онлайн або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує викладання 

лекційного курсу. 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з 

графіком консультацій в усній формі.  

За умови погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні Здобувач вищої освіти 

відпрацьовує пропущені семінарські заняття (пропущення строки виконання 

завдань за тематикою семінарських занять) шляхом виконання завдань, які 

надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під час онлайн 

або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує викладання 

семінарських занять. 

Завдання для відпрацювання пропущених лекційних та/або семінарських 

занять можуть включати виконання таблиць, аналітичних записок, 

опрацювання наукової літератури. 

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/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. 

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 здобувача 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; 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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- 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 здобувачам з навчальної дисципліни 

«Теоретичні засади колізійного регулювання міжнародних приватно-правових 

відносин», 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 здобувачів, що 

проводяться в університеті. 
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