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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Міжнародне приватне право  

Викладач (-і) Мироненко Ігор Віталійович, доцент, к.ю.н., доцент кафедри 

цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 596130 

E-mail викладача ihor.myronenko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 6  кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді 

та сайті кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/ 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується індивідуальних 

науково-дослідних завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система правових норм щодо 

регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, їх застосування, а 

також положення наукової доктрини з даного питання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення міжнародного приватного права. 

2. Особливості регулювання окремих видів відносин в міжнародному приватному 

праві. 

Міжнародне приватне право включає в себе положення внутрішнього законодавства 

України, її міжнародних договорів, міжнародних звичаїв, судової та арбітражної 

практики щодо регламентації цивільних, господарських, сімейних, трудових відносин з 

іноземним лементом, а також особливостей врегулювання приватно-правих спорів, 

пов’язаних із цими відносинами. 

Основними джерелами цієї галузі виступають закони України «Про міжнародне 

приватне право», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», «Про міжнародний комерційний арбітраж», 

Цивільний процесуальний кодекс України, міжнародні договори України в сфері 

міжнародного приватного права та ряд інших нормативно-правових актів. 

Такі об’єктивні чинники сучасності як загальна глобалізація економічних процесів, 

посилення міжнародного туризму та міграційних процесів, розвиток сучасних засобів 

комунікації обумовлює зростання чисельності приватноправових відносин за участю 

іноземного елементу. За таких умов зростає значення міжнародного приватного права як 

системи норм, спрямованих на регулювання таких відносин. Відповідно, існує нагальна 

потреба в кваліфікованих спеціалістах, компетентних з питань міжнародного приватного 

права. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є формування 

у студентів системи знань та навиків, необхідних для вирішення конкретних питань 

практичної діяльності в сфері міжнародних приватноправових відносин.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» є набуття 

студентами знань базових положень даної галузі права, формування умінь та навичок щодо 

самостійного розв’язання практичних проблем регламентації приватноправових відносин з 

іноземним елементом, правильного застосування норм міжнародного приватного права.  

mailto:ihor.myronenko@pnu.edu.ua
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4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

✓ проблемні питання теорії, практики та правотворчості в сфері регулювання 

приватноправових відносин з іноземним елементом; 

✓ систему та основні положення внутрішнього законодавства та міжнародних 

договорів у галузі міжнародного приватного права; 

✓ зміст та порядок застосування механізму колізійного правового регулювання; 

✓ основні колізійні питання приватноправових відносин з іноземних елементом та 

шляхи їх подолання; 

✓ юридичні засоби забезпечення та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

приватноправових відносин з іноземним елементом; 

вміти : 

✓ порівнювати і аналізувати норми міжнародного приватного права; 

✓ тлумачити і застосовувати положення міжнародних договорів та внутрішнього 

законодавства щодо регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом; 

✓ узагальнювати та використовувати практику правозастосування в галузі 

міжнародного приватного права; 

✓ здійснювати юридичну кваліфікацію приватноправових відносин з іноземним 

елементом. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 32  

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

18  

самостійна робота 130  

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

7 081 Право 4 нормативна 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
Змістовий модуль 1. Загальні положення міжнародного приватного права 

Тема № 1. Предмет та система міжнародного приватного 

права 

2 1 6 

Тема № 2. Джерела міжнародного приватного права 2 1 8 

Тема № 3. Методи регулювання міжнародного 

приватного права 

2 1 10 

Тема № 4. Застосування колізійних норм та іноземного 

права 

2 1 12 

Тема № 5. Суб’єкти міжнародного приватного права  4 2 12 

Змістовий модуль 2. Особливості регулювання окремих видів відносин в 

міжнародному приватному праві 

Тема № 6. Речові права в міжнародному приватному праві 2 2 10 

Тема № 7. Правочини з іноземним елементом 4 2 12 

Тема № 8. Зобов’язання із заподіяння шкоди в в 

міжнародному приватному праві 
2 1 10 

Тема № 9. Правове регулювання шлюбно-сімейних 

відносин в міжнародному приватному праві 
2 1 10 



Тема №10. Спадкування в в міжнародному приватному 

праві 
2 1 10 

Тема №11. Правове регулювання трудових відносин в 

міжнародному приватному праві 
2 1 10 

Тема №12. Міжнародний цивільний процес 6 4 20 

ЗАГ.: 32 18 130 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 

№ 5 від 28 лютого  2017 р.) – текст розміщений на інформаційному 

стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/організація-

навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами двох письмових модульних контрольних робіт. 

Контрольні роботи виконуються на 8 та  18 семінарських заняттях за 

результатами вивчення матеріалів відповідних змістових модулів: 1. 

Загальні положення міжнародного приватного права; 2. Особливості 

регулювання окремих видів відносин в міжнародному приватному 

праві. 

На контрольну виноситься 1 описове завдання, яке оцінюється в 5 

балів; 3 визначення понять, які оцінюються по 2 бали, 2 закритих 

тестових запитань, які оцінюються по 2 бали; задача-казус, яка 

оцінюється в 5 балів. Максимальний бал за контрольну становить 20.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття. Види, приклади підготовки та критерії 

оцінювання індивідуальних завдань знаходяться на кафедрі та 

розміщені на сайті кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/ос-

бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-

курс/ 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 

4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/


Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: двох обов’язкових письмових контрольних робіт, письмових тестових 

завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в 

Методичних вказівках для самостійної роботи студентів денної форми навчання, 

письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, а також додаткових 

письмових індивідуальних завдань, курсових робіт (за вибором студента). Методичні 

вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання 

розміщені на сайті кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-

матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/ 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу 

студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника https://law.pnu.edu.ua/організація-

навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 

1. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: посібник. 2-ге вид. Київ: Алерта, 

2013. 288 с. 

2. Міжнародне приватне право: навч. посібник / за ред. Ю. Ф. Іванова. Київ: Алерта, 

2018. 390 с. 

3. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: підручник: підручник. 

Київ: Алерта, 2017. 504 с. 

4. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. Київ: 

Правова єдність, 2014.  655 с.  

5.  Дахно І. І. Міжнародне приватне право: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2016. 632 с. 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-

методичних посібниках:  

1. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: методичні вказівки для самостійної 

роботи студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право». Івано-Франківськ, 

2017. 38 с.  

2. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: методичні вказівки для підготовки до 

семінарських (практичних) занять студентів денної форми навчання спеціальності 081 

«Право». Івано-Франківськ, 2017. 26 с. https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-

методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/ 

 

Викладач _________________ доц. І. В. Мироненко 
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