
Силабус курсу «Міжнародне приватне право» 
2020–2021 навчального року (4-й семестр) 

Назва курсу Міжнародне приватне право 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, вул. Січових Стрільців 14, 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра основ права України 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», напрям підготовки: 
051 «Економіка», спеціалізація: «Економіка та правове регулювання в 
бізнесі», освітній ступінь: «Бакалавр економіки» 

Викладачі курсу Шандра Р. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права 
України. 

Контактна інформація 
викладачів 

roman.shandra@lnu.edu.ua 
тел. (032) 239-41-24 

Консультації по курсу 
відбуваються 

щопонеділка, 11.30-13.30 год. (вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 417)  
Також можливі он-лайн консультації: roman.shandra@lnu.edu/ua  

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-pryvatne-pravo-dlia-ekonomistiv  
Інформація про курс 

 
 

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. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна є вибірковою за напрямом підготовки 051 «Економіка» для 
освітньої програми «Бакалавр економіки», першого (бакалаврського) 
рівня освіти, яка викладається в 4-му семестрі в обсязі 3 кредити (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета: формування знань і практичних навиків, необхідних економісту 
та юристу для успішного здійснення правотворчої та правозастосовна 
діяльності; узагальнення та вивчення позитивного міжнародного 
приватноправового досвіду. Завдання навчальної дисципліни: 

– освоєння термінологічно-категоріального апарату; 
– вивчення законодавства та міжнародних договорів у сфері 

міжнародних приватно-правових відносин; 
– аналіз юридичної практики та розв’язання проблемних задач; 

– формування здатності до системного критичного підходу до 
вирішення юридичних колізій у міжнародних приватно-
правових відносинах. 
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вивчення дисципліни 
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літератури, 2019. – 164 с. 
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10. Міжнародне приватне право // за ред.Кузьменка С.Г.-К.: Центр 
учбової літератури, 2010.-316с. 
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К.: Атіка, 2006. — 608 с. 

Тривалість курсу 90 год.  
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
знати:  

 поняття, предмет, систему та джерела міжнародного приватного 

права; 

 принципові положення щодо місця і ролі міжнародного приватного 

права в загальній структурі міжнародного права та в окремих 

національних правопорядках; 

 найважливіші підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного 

права; 

 тенденції подальшого розвитку цих інститутів у світлі теорії 

міжнародного приватного права та відомої в Україні світової практики 

їх застосування; 

 методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному 
праві;. 

вміти: 
 встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають 

застосуванню, правильно користуватися ними; 

 аналізувати тексти міжнародних договорів з питань міжнародного 

приватного права; 

 пов’язувати наявні національні засоби вирішення колізійних питань із 

загальними вимогами міжнародного приватного права; 

 передбачати можливі наслідки застосування національного 
законодавств. 

Ключові слова Міжнародне приватне право, колізійна норма, міжнародні приватно-
правові відносини, наука міжнародного приватного права, міжнародні 
договори, міжнародні звичаї. 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Тема 1. Теоретичні основи міжнародного приватного права. 

Тема 2. Реалізація та застосування норм міжнародного приватного 

права. 



Тема 3. Суб’єкти міжнародного приватного права. 

Тема 4. Право власності. 

Тема 5. Міжнародне зобов’язальне право 

Тема 6. Трудові відносини 

Тема 7. Спадкові відносини 

Тема 8. Міжнародний комерційний арбітраж 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 
письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 
дисциплін, достатніх для сприйняття юридичного категоріального 
апарату  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

В процесі навчання використовуються наступні методи: лекція 
(подається фактичний матеріал, висвітлюються положення нормативно 
правових актів тощо), проблемний метод (полягає у постановці перед 
студентами проблем практичного характеру та аналізуються 
запропоновані студентами способи їх вирішення), інформаційно-
пояснювальний метод (надається інформація законодавчого, 
адміністративного, практичного характеру, статистична інформація 
тощо. Пояснюється значення окремих нормативно-правових приписів 
та термінології), метод обговорення дискусійних питань 
(обговорюються проблеми реалізації прав людини, застосування норм 
чинного законодавства України, практика підготовки юридичної 
документації, судова практика тощо), метод виконання практичних 
завдань (на підставі сформульованих ситуативних задач розглядаються 
практичні аспекти застосування норм права та способи вирішення 
спорів) 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 
операційних систем, доступу до мереж Інтранет та Інтернет. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Кінцева оцінка за залік складається із суми середнього бала за 
поточний та модульний контролі з дотримання пропорції 50% - 50%.  
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, схематичних завдань, вирішення кейсів). 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 



тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. 1. Поняття міжнародного приватного права.  
2. Спільні риси та відмінності міжнародного приватного права від 

міжнародного публічного права.  
3. Система міжнародного приватного права.  
4. Джерела міжнародного приватного права.  
5. Норми міжнародного приватного права.  
6. Правове регулювання у міжнародному приватному праві: 

поняття та методи.  
7. Колізійні норми у міжнародному приватному праві: поняття та 

структура; види; основні формули прикріплення; кваліфікація 
колізійної норми; конфлікт кваліфікації).  

8. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.  
9. Обхід закону.  
10. Встановлення змісту та застосування іноземного права.  
11. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в 

міжнародному приватному праві.  
12. Фізичні особи в міжнародному приватному праві.  
13. Юридичні особи в міжнародному приватному праві.  
14. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.  
15. Загальні засади правового регулювання права власності.  
16. Колізійні питання права власності.  
17. Виникнення та припинення права власності та інших речових 

прав.  
18. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що 

перебуває в дорозі.  
19. Правове положення власності України за кордоном.  
20. Поняття та різновиди правочинів з іноземним елементом.  
21. Форма та зміст правочину.  
22. Сфера дії права, що застосовується до правочину.  
23. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у 

міжнародному приватному праві.  
24. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.  
25. Поняття міжнародних перевезень.  
26. Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та 

багажу. 
27. Міжнародні морські перевезення.  
28. Міжнародні залізничні перевезення.  
29. Міжнародні автомобільні перевезення.  
30. Міжнародні повітряні перевезення.  
31. Міжнародні річкові перевезення.  
32. Зобов’язання із заподіяння шкоди.  
33. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин.  
34. Міжнародно-правове регулювання праці.  
35. Працевлаштування іноземців в Україні.  
36. Трудові права українських громадян за кордоном.  
37. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними 

договорами України.  



38. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та 
основні колізії у спадкуванні за міжнародним приватним правом.  

39. Спадкові права іноземців в Україні.  
40. Спадкові права українських громадян за кордоном  
41. Поняття і різновиди міжнародного комерційного арбітражу.  
42. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний 

комерційний арбітраж ЮНІСТРАЛ.  
43. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 

арбітражу.  
44. Арбітражні рішення. Виконання рішень. 

 

 




