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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 3 кредити ЄКТС, 90 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. 

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 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.  

4. Програмні компетентності та результати навчання  

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу положень, пов’язаних з 

регламентацією приватноправових відносин з іноземним елементом; 

Здатність застосовувати знання доктринальних та нормативних положень міжнародного 

приватного права у практичних ситуаціях;  

Знання та розуміння предмету міжнародного приватного права, а також розуміння 

mailto:ihor.myronenko@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/


особливостей професійної діяльності у цій сфері; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями теорії та практики правового 

регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом; 

Фахові компетентності: 

Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи; 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного приватного 

права; 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, повязані з 

регламентацією приватноправових відносин з іноземним елементом; 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції 

при розв’язанні приватноправових спорів з іноземним елементом. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема що можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів як суб’єктів міжнародних приватноправових відносин, відповідно 

до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації; 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, включаючи 

міжнародно-правові акти, розуміння їх правового характеру і значення для регулювання 

приватноправових відносин з іноземним елементом; 

Програмні результати навчання: 

Здійснювати аналіз приватноправових відносин з іноземним елементом і 

демонструвати власне бачення способів розв'язання спорів, повязаних із цими 

правовідносинами; 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, що повязані із 

регулюванням приватноправових відносин з іноземним елементом; 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин, повязаних з 

регулюванням у галузі міжнародного приватного права з достатньою обгрунтованістю. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин, повязаних із регламентацією приватноправових відносин з 

іноземним елементом; 

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи термінологію у сфері міжнародного приватного права; 

Пояснювати характер певних подій та процесів у сфері міжнародного приватного права 

з розумінням професійного та суспільного контексту; 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних доктрин міжнародного приватного 

права, цінностей та принципів його функціонування; 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних інститутів і 

норм міжнародного приватного права; 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів, повязаних із 

регламентацією приватноправових відносин з іноземним елементом. 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

6 

самостійна робота 70 

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. 

Тема № 1. Предмет та система міжнародного приватного 

права 
2 

2 

6 

Тема № 2. Джерела міжнародного приватного права 

 
 6 

Тема № 3. Методи регулювання міжнародного приватного 

права 
2 

2 

6 

Тема № 4. Застосування колізійних норм та іноземного права 

 
2 8 

Тема № 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

 
2  6 

Змістовий модуль 2. Особливості регулювання окремих видів відносин в 

міжнародному приватному праві 

Тема № 6. Речові права в міжнародному приватному праві 

 
 1 6 

Тема № 7. Правочини з іноземним елементом 

 
2 1 8 

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

міжнародному приватному праві 
  4 

Тема № 9. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин 

в міжнародному приватному праві 
  4 

Тема №10. Спадкування в міжнародному приватному праві 

 
  4 

Тема №11. Правове регулювання трудових відносин в 

міжнародному приватному праві 
2  4 

Тема №12. Міжнародний цивільний процес 
2 
 

 8 

ЗАГ.: 14 6 70 
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., протокол № 11 від 25 червня 2019 р.) – 

текст розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/ 

Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Контроль успішності здійснюється на основі накопичувальної 

системи оцінювання знань за 100-бальною шкалою. Підсумковий бал 

з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового 

балу та балу за екзаменаційну роботу.  

Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих 

протягом семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські 

(практичні) заняття (максимально 20 балів), балу за домашню 

контрольну роботу (максимально 30 балів) та в сукупності може 

складати максимально 50 балів.  

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/%20Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/%20Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf


Максимальний бал за екзаменаційну роботу – 50 балів. 

Вимоги до 

письмових робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами домашньої контрольної роботи. Домашні контрольні 

роботи виконуються студентами у міжсесійний період у письмовій 

формі "від руки" і здаються на кафедру цивільного права за 10 днів до 

початку екзаменаційно-залікової сесії.   

Завдання для домашньої контрольної роботи оцінюється 

максимально в 30 балів і включає в себе: 3 описових питання 

(оцінюються на 5 балів), 1 практичну задачу (оцінюється в 9 балів) та  

3 тестові завдання (оцінюються по 2 бали). 

Перелік завдань для домашньої контрольної роботи, порядок їх 

розподілу між студентами та виконання наведено у Методичних 

вказівках для підготовки до семінарських (практичних) занять 

студентів заочної форми навчання, що розміщені на сайті кафедри: 

https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-

матеріали/заочна-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" https://law.pnu.edu.ua/організація-

навчального-процесу/) 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент не допускається до складення екзамену за умови 

невиконання домашньої контрольної роботи чи невчасної її здачі на 

кафедру цивільного права  

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену і є формою 

оцінювання результатів навчання на завершальному етапі вивчення 

дисципліни Екзамен проводиться у письмовій формі та охоплює весь 

обсяг навчальної дисципліни. Екзамен оцінюється від 1 до 50 балів.  

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура 

завдань та їх оцінювання визначається керівником, що забезпечує  

викладання дисципліни, та затверджується на засіданні кафедри.  

Порядок та організація контролю знань студентів, визначаються р. 

5 "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/) 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкової та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової домашньої контрольної роботи, а також тестових завдань чи 

експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо.  

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів заочної форми 

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

методичні-матеріали/заочна-форма-навчання/4-курс/ 
Академічна доброчесність 
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 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


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

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються у порядку, 

встановленому "Положенням 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. Килимник І. І., Бровдій А. М. Міжнародне приватне право: навч. посібник. Харків: 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 111 с. http://eprints.kname.edu.ua/ 

51712/1/2015%2016Н%20печ%20МПрП.pdf 

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

Правова єдність, 2014. 655 с. https://westudents.com.ua/knigi/437-mjnarodne-privatne-pravo-

dovgert-AC-.html 

4.  Міжнародне приватне право. навч. посіб. / За ред. С. Г. Кузьменка. К.: Центр учбової 

літератури, 2010. 316 с. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_1-Mignar_privat_pravo-

Kuzmenko.pdf 

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, 

2020. 38 с. https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-

навчання/4-курс/ 

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

семінарських (практичних) занять студентів денної форми навчання спеціальності 081 

«Право». Івано-Франківськ, 2020. 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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