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ВСТУП 

 

Інтеграція України у світову спільноту, глобалізаційні процеси сприяють  

розвитку  як  зовнішньоекономічних,  так  і  приватних  особистісних 

міжнародних  відносин.  Відповідно  зростає  роль  і  значення  міжнародного 

приватного права, що є основним регулятором таких відносин. Міжнародне 

приватне право розглядається науковцями в двох аспектах. З одного боку, це 

колізійне право,  і в цьому аспекті міжнародне приватне право є  галуззю  

національного  права;  з  іншого – воно  розглядається  з  точки  зору міжнародно-

приватноправових  норм  матеріального  і  процесуального характеру. Про  

особливе  значення  міжнародного  приватного  права  для  світового суспільства 

наголошується в програмних документах ООН та інших міжнародних 

організацій. Інститутом міжнародного права 1997 р. була прийнята резолюція,  

один з пунктів якої встановив зобов’язання щодо вищої юридичної освіти – 

жоден студент  не  може  закінчити  юридичний  факультет,  не  прослухавши 

фундаментальні навчальні курси міжнародного публічного і приватного права. У 

резолюції сформульовані обов’язкові теми навчального курсу міжнародного 

приватного права, проблеми вибору  права,  міжнародні  контакти  та  делікти,  

іноземні  юридичні  особи, міжнародне сімейне та спадкове право, принципи 

судової юрисдикції, визнання та виконання іноземних судових рішень, 

міжнародний арбітраж. 

Міжнародне  приватне  право  належить  до  комплексних  галузей  права, 

оскільки  як  галузь  права  воно  регулює  різноманітні  приватноправові 

відносини з «іноземним елементом».  

Мета – опанування  студентами  системи знань  з  міжнародного  

приватного  права;  акцентування  уваги  студентів  на складних  теоретичних  та  

практичних  проблемах  міжнародних приватноправових  відносин;  на  підставі  

конкретно-предметного  матеріалу сприяння  виробленню  навичок  аналітичного  

мислення  у  студентів; формування  практичних  умінь  і  навичок  щодо  

правильного  тлумачення  та застосування норм міжнародного приватного права. 
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Завдання: 

- поглиблене  вивчення  студентами  проблем  міжнародного  приватного 

права;   

- аналіз  актів,  що  містять  колізійні  норми,  міжнародних  договорів,  актів 

судових  інстанцій,  навчальної  та  монографічної  літератури;   

- розв’язання аналітичних завдань і практичних казусів відповідно до 

програми курсу. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

- положення цивільного, сімейного, трудового та цивільного процесуального  

законодавства, які регулюють приватноправові правовідносини з 

«іноземним елементом», порядок їх застосування;  

- основні положення правової доктрини з питань  виникнення  та припинення 

приватних відносин з «іноземним елементом»;  

- підходи судової практики  щодо  тлумачення  і  застосування законодавства, 

що регулює міжнародні приватноправові відносини. 

   уміти:  

- використовувати дані науки міжнародного приватного права для 

розв’язання практичних завдань; 

- правильно оцінювати ситуаційні обставини і приймати оптимальні рішення 

з ефективності застосування в практичній діяльності норм, що регулюють 

приватноправові відносини з іноземним елементом; 

-  складати акти застосування норм права, процесуальні документи  у  сфері 

захисту прав фізичних та юридичних осіб. 

          Організаційними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, 

практичні заняття та самостійна робота. 

Методичні вказівки щодо практичних занять, самостійної роботи  та 

виконання контрольних робіт студентів з навчальної дисципліни «Міжнародне 
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приватне право» містять у собі плани практичних занять і коментарі до кожного 

питання для підготовки згідно з рекомендованою літературою. Ураховуючи ті 

обставини, що навчальним планом для вивчення навчального курсу «Міжнародне 

приватне право» відведено близько 50 % навчального часу для самостійної 

роботи, пропонуються також питання для самостійної  роботи і питання для 

самоперевірки. Додається, крім того, перелік питань до підсумкового контролю. 

Методичні вказівки складено відповідно до програми навчального курсу 

«Міжнародне приватне право» для  закладів вищої освіти. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

       Змістовий модуль № 1  Загальна характеристика міжнародного приватного 

права 

Практичне заняття № 1 

Тема. Предмет і система міжнародного приватного права 

Мета: загальний огляд історії формування та розвитку права 

міжнародного приватного права 

Короткі теоретичні відомості 

 Джерела міжнародного приватного права 

Міжнародне приватне право як галузь права. Предмет міжнародного 

приватного права. Транснаціональні приватноправові відносини. Види  

іноземного елементу, що можуть ускладнювати приватноправові відносини. 

Співвідношення міжнародного приватного і міжнародного публічного права. 

Система міжнародного приватного права. Методи та принципи  міжнародного  

приватного права. Сутність прямого (уніфікованого) методу правового 

регулювання. Природа правової уніфікації. Види уніфікованих  норм.   Органи  

уніфікації  у  МПрП.  Органи  уніфікації,  що  виникли історично. Спеціально 

створені для здійснення уніфікації органи. Значення процесу уніфікації  для  

сучасного  МПрП.  Колізійний  метод  правового  регулювання. Проблема 

вибору права, що підлягає застосуванню. Умови застосування колізійного 

методу правового регулювання.   

 Поняття, види та загальна характеристика джерел міжнародного  

приватного права. Національне законодавство як джерело міжнародного  

приватного  права. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного 

права. Співвідношення положень міжнародного договору з національним 

законодавством. Пріоритет норм міжнародного  права. Акти  міжнародних  

організацій  як  джерело  міжнародного приватного  права.  Міжнародні звичаї: 
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поняття та види. Роль арбітражної та судової практики в регулюванні 

міжнародних приватних відносин. 

Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Історія розвитку міжнародного приватного права.   

2.  Поняття  правової  кваліфікації  в  міжнародному  приватному  праві.  

Первинна та вторинна кваліфікації. 

Теми рефератів 

1. Поняття та предмет міжнародного приватного права. 

2. Міжнародне приватне право в правовій системі держави: сучасні 

проблеми та тенденції. 

Контрольні питання 

1. Міжнародне приватне право як галузь права.  

2.  Предмет міжнародного приватного права.  

3.  Методи та принципи міжнародного приватного права. 

         Література: [1, 3, 5 с.1 – 10]. 

Самостійна робота № 1 

Тема  Значення процесу уніфікації для сучасного МПрП 

1. Історія розвитку міжнародного приватного права. 

2. Європейське приватне право в системі МПрП. 

3. Поняття  правової  кваліфікації  в  міжнародному  приватному  праві.  

Первинна  та вторинна кваліфікації. 

4. Особливості  тлумачення  іноземної  норми.  Принцип  lex  fori.  Принцип  

lex  causae. Принцип автономної кваліфікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Застереження про публічний порядок. 

2. Обхід закону у міжнародному приватному праві. 

3. Взаємність і правові режими.   

     Література: [1, 3, 5 с. 1 – 10]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема.  Колізійні норми в міжнародному праві  

       Мета:  поняття та види колізійних норм. 

                Короткі теоретичні відомості 

 Імперативні та диспозитивні колізійні норми. Структура  колізійної  

норми. Типи колізійних прив’язок. Особистий закон і його різновиди. 

Особистий закон юридичної особи. Закон місця знаходження речі. Закон місця  

вчинення  дії  та  його  різновиди.  Закон  держави  продавця.  Закон  суду.  

Додаткові  колізійні  прив’язки.  Закон,  обраний  особами,  що  укладають  

угоду. «Гнучке» колізійне регулювання. Правова  кваліфікація  та  застосування  

іноземного  права  за  законодавством України.  Тлумачення  норм  іноземного  

права.  Встановлення  змісту  норм  права іноземної держави за законодавством 

України. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Загальне 

уявлення про зворотне відсилання. Юридичний  зміст  зворотного  відсилання.  

Відсилання до права третьої держави (трансмісія). Зворотне відсилання за 

правом України. 

                                                           Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Зворотне  відсилання  та  відсилання  до  права  третьої  країни  як  засіб  

застосування іноземного права.  

2. Типи колізійних прив’язок.  

3. Уніфікація в міжнародному приватному праві. 

Теми рефератів 

1. Методи регулювання в міжнародному приватному праві: 

порівняльна характеристика. 

2. Поняття та види основних джерел міжнародного приватного права. 

Контрольні питання 

1. Система міжнародного приватного права.  

2. Поняття, види та загальна характеристика джерел міжнародного 

приватного права.  
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3. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права. 

        Література: [1, 3, 5, с.1 – 10.]. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права 

1. Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

2.  Правоздатність та дієздатність іноземців та осіб без громадянства.  

3.  Визнання іноземців та осіб без громадянства обмежено дієздатними та 

недієздатними.  

4.  Визнання  іноземців  та  осіб  без  громадянства  безвісно  відсутніми  та  

оголошення  їх померлими. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Колізійні питання громадянства.  

2. Правовий статус осіб, яким надано політичний притулок.  

3. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві. 

      4.  Система правових актів, що регулюють правовий стан іноземців в 

Україні.  

      5.  Основні питання правового статусу громадян України за кордоном. 

   Література: [1, 2, 5, с. 1 – 10]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема.  Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права 

       Мета: визначити та дослідити особливості правового статусу біпатридів. 

Короткі теоретичні відомості 

          Фізична  особа  як  суб’єкт  міжнародного  приватного  права 

Правосуб’єктність фізичної особи. Правоздатність  фізичної особи. 

Дієздатність іноземних громадян та осіб  без  громадянства.  Визнання  

іноземців  та  осіб  без  громадянства  обмежено дієздатними та недієздатними. 
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Визнання іноземців та осіб без громадянства безвісно відсутніми та оголошення 

їх померлими.  Особливість правового статусу біпатридів. Правове положення 

іноземців в Україні. Біженці. Міжнародно-правове регулювання правового 

статусу біженця. 

 

Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Правовий статус іноземців в Україні.  

2. Правовий статус біженців. 

Теми рефератів 

1. Система правових актів, що регулюють правовий стан іноземців в 

Україні.  

2. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном.  

3. Взаємність щодо фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

 

Контрольні питання 

1. Європейське приватне право в системі міжнародного приватного права. 

2. Обхід закону у міжнародному приватному праві.  

3. Поняття та призначення взаємності. 

Література: [3, 4, 5, с.1 – 10.]. 

 

Самостійна робота № 3 

Тема Юридичні особи в міжнародному приватному праві.  

Держава як учасник міжнародних приватних відносин 

    1.  Поняття та види юридичних осіб у міжнародному приватному праві.  

     2.  Типи колізійних прив’язок щодо визначення «національності» юридичної 

особи.  

     3.  Правовий статус юридичних осіб, заснованих на іноземному капіталі в 

Україні. 
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Питання для самоперевірки 

    1. Поняття юридичних осіб та їх класифікація в міжнародному приватному 

праві.  

    2. Визначення національності іноземних юридичних осіб згідно з 

українським внутрішнім законодавством і міжнародними договорами України.  

   3.  Об’єднання підприємств як суб’єктів господарювання.  

      Література: [3, 4, 5, с. 1 – 10.]. 

 

 

Практичне заняття № 4 

Тема.  Юридичні  особи  в  міжнародному  приватному  праві.  Держава  як  

учасник міжнародних приватних відносин 

Мета: визначити основні критерії національності юридичної особи за  

сучасним  МПрП.  

Короткі теоретичні відомості 

Поняття  та  види  юридичних  осіб  у  міжнародному  приватному  

праві. 

Типи колізійних прив’язок щодо визначення «національності» юридичної 

особи. Критерії визначення національності юридичної особи за сучасним ПрП:  

місце створення юридичної особи; місце знаходження органу управління; місце 

здійснення основної діяльності; національність осіб, що входять до органів 

управління;  національна приналежність  капіталу. Законодавство України про  

правовий статус юридичних осіб. Правове положення юридичних осіб, 

заснованих  на  іноземному  капіталі  в Україні. Особливості правового  статусу 

акціонерних товариств. Правове регулювання  положення акціонерних  

товариств у МПрП. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх види. Правове  

регулювання діяльності ТНК. Конвенція держав-учасниць СНД про 

транснаціональні корпорації (1998 р.). Держава як суб’єкт  МПрП.  Імунітет  

держави: поняття та види. Концепція абсолютного імунітету та її правові  

наслідки.  Сутність доктрини  функціонального імунітету. Імунітет держав за 

правом України.  



13 
 

Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві. 

2. Основні колізійні прив’язки.  

3. Колізійні питання громадянства. 

Теми рефератів 

1.  Поняття юридичних осіб та їх класифікація в міжнародному приватному 

праві.  

2. Особливості правового регулювання відносин за участь 

транснаціональних компаній.  

3. Правовий статус фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного 

права. 

Контрольні питання 

1. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права. 

2. Міжнародні звичаї: поняття та види.  

3. Роль арбітражної та судової практики в регулюванні міжнародних 

приватних відносин. 

       Література: [3, 4, 7, 5, с.1–10]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема.  Право власності в міжнародному приватному праві 

  1. Складіть порівняльну таблицю форм колізійного регулювання права 

власності та інших речових прав у законодавстві України.  

 2. Опишіть питання, що регулюються законом місцезнаходження майна (locus 

rei sitae).  

 3. Яка різниця між сферою дії зобов’язального статуту та locus rei sitae? 

Питання для самоперевірки 

1. Проблема  регулювання  рухомого  майна  (транспортних  засобів,  

включаючи  морські судна), майна, що знаходиться в дорозі та ін. 

2. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.  
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3. Іноземні інвестиції в спеціальних економічних зонах.  

4. Роль та функції українських консулів у сфері захисту власності за 

кордоном. 

      Література: [3, 4, 5, с.1–10]. 

 

 

Змістовий модуль № 2  Приватноправові відносини з «іноземним 

елементом» 

Практичне заняття № 5 

 Тема.   Право власності в міжнародному приватному праві   

Мета: охарактеризувати право власності в міжнародних приватних 

відносинах. 

Короткі теоретичні відомості 

 Міжнародний договір купівлі-продажу 

Поняття власності та інституту права власності. Абсолютність права  

власності.  Колізійні питання права власності. Об’єкти права власності 

іноземців в Україні.  Класифікація речей за сучасним МПрП: за об’єктом; за 

здатністю брати участь у цивільному обороті; рухомі та нерухомі речі; подільні 

та неподільні речі; споживні та неспоживні речі. Вирішення  колізійних  питань  

права власності за законодавством України. Правовий режим іноземних  

інвестицій.  Правове регулювання іноземних інвестицій. Міжнародно-правове  

регулювання питань, пов’язаних з іноземними інвестиціями. 

Поняття міжнародного договору купівлі-продажу. Поняття 

«зовнішньоторговельний  контракт» і «зовнішньоекономічний договір» та їх 

співвідношення. Види зовнішньоторговельних договорів. Форма 

зовнішньоторговельного договору. Порядок укладення міжнародного  договору 

купівлі-продажу. Зміст міжнародного договору купівлі-продажу. 

Відповідальність за міжнародним договором  купівлі-продажу.  Характеристика  

Віденської конвенції 1980 р. про міжнародний договір купівлі-продажу. 

Колізійні питання форми контрактів. Вимога щодо письмової форми контракту 



15 
 

в  сучасному  МПрП. Вимоги щодо форми  контракту за  правом України.  

Колізійні питання, що  мають відношення до змісту  контрактів. Міжнародно-

правове регулювання  питань,  пов’язаних  із змістом  контрактів:  конвенційні  

положення; загальні  принципи  права;  міжнародні  торгові  звичаї;  практика  

ділового обороту. Основні положення права України стосовно змісту 

контрактів. 

Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Поняття зовнішньоторговельного договору.  

2.  Види зовнішньоторговельних договорів.  

3. Форма зовнішньоторговельного договору.  

4. Поняття міжнародного договору купівлі-продажу. 

 

Теми рефератів 

1.  Інституційний механізм захисту інтелектуальної власності: міжнародно - 

правові  та національно-правові аспекти. 

2. Правочин з іноземним елементом: поняття, види, загальна 

характеристика. 

3. Право, що застосовується до змісту правочину (зобов’язальний статут). 

4. Колізійні питання стосовно форми правочину. 

 

      Контрольні питання 

1. Типи колізійних прив’язок.  

2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. 

3. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному 

праві. 

4. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

          Література: [1, 3, 5 с. 1 – 10]. 
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Самостійна робота № 5 

Тема.  Колізійні питання правочинів за правом України 

1. Право, що застосовується до форми та сутності правочинів. 

2. Поняття «зовнішньоекономічного договору (контракту)» в праві України. 

3. Форма та порядок укладання зовнішньоекономічних договорів за правом 

України. 

Питання для самоперевірки 

1. Відповідальність за міжнародним договором купівлі-продажу. 

2. Характеристика Віденської конвенції 1980 р. про міжнародний договір 

купівлі-продажу.   

      Література: [1, 3, 5 с.1 –10]. 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема.  Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності 

       Мета: визначити порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та 

іноземної валюти через митний кордон України. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття і види міжнародних перевезень 

       Міжнародні морські перевезення. Регулярні (лінійні) та нерегулярні 

(трампові) перевезення. Міжнародні морські перевезення пасажирів та багажу. 

Чартерні перевезення: поняття та основні види чартерів. Відповідальність за 

шкоду, що мала  місце внаслідок морського перевезення. Міжнародні 

залізничні перевезення. Правовий статус міжнародних залізничних перевезень 

у Європі. Організація міжнародних залізничних перевезень у межах СНД. 

Особливість правової ситуації з  міжнародними залізничними перевезеннями в 

Україні. Міжнародні автомобільні перевезення. Уніфіковані норми, що  

встановлюють  правила  дорожнього руху, знаки  та  сигнали  для  водіїв. 

Спрощення  митних  процедур.  Страхування цивільної відповідальності. 

Повітряні перевезення в міжнародному сполученні. Основні положення 
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Варшавської конвенції для  уніфікації деяких правил, які стосуються 

міжнародних повітряних перевезень (1929 р.). Поняття валютних цінностей. 

Види валютних цінностей. Правове регулювання валютних  операцій.  

Розрахунки  в  іноземній  валюті.    

Міжнародно-правові  засади  охорони  результатів  інтелектуальної  

власності. Захист  авторських  прав  у  міжнародному  приватному  праві.  

Правова  охорона суміжних  прав у міжнародному  приватному  праві.  

Охорона  прав  на  об’єкти промислової власності. 

 

Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Поняття і види міжнародних перевезень.  

2.  Міжнародні морські перевезення.  

3.  Міжнародні залізничні перевезення.  

4.  Міжнародні автомобільні перевезення. 

Теми рефератів 

 

1. Загальна характеристика Віденської конвенції ООН «Про договори 

міжнародної  купівлі-продажу товарів» 1980 року.  

2. Зовнішньоекономічна угода: поняття та форма. 

3. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів: поняття, форма та порядок 

укладання. 

Контрольні питання 

1. Організація міжнародних залізничних перевезень у межах СНД. 

2. Особливість правової ситуації з міжнародними залізничними 

перевезеннями в Україні. 

3. Уніфіковані норми, що встановлюють правила дорожнього руху, знаки 

та сигнали для водіїв. 

        Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 
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Самостійна робота № 6 

Тема.  Міжнародні перевезення 

 

1. Поняття і види міжнародних перевезень.  

2.  Міжнародні морські перевезення.  

3.  Міжнародні залізничні перевезення.  

4.  Міжнародні автомобільні перевезення.  

5.  Повітряні перевезення в міжнародному сполученні. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Основні положення  Варшавської  конвенції  для  уніфікації  деяких  

правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (1929 р.). 

2. Міжнародні морські перевезення пасажирів і багажу. 

3.  Чартерні перевезення: поняття та основні види чартерів. 

4. Відповідальність за шкоду, що мала місце внаслідок морського 

перевезення. 

      Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема.  Правове регулювання сімейних відносин у міжнародному 

приватному праві 

       Мета: визначити правове питання колізійних норм спадкування  в  

міжнародному  приватному праві. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародне сімейне право: загальна характеристика основних 

джерел. 

Поняття та правова природа сімейних правовідносин у міжнародному 

приватному праві. Колізійні норми сімейного права. Укладення шлюбу з 

іноземцями та особами без громадянства. Умови вступу до шлюбу: повна 

шлюбна дієздатність; одношлюбність; відсутність родинних відносин; 
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добровільність; специфічні вимоги щодо укладення шлюбу. Майнові та 

особисті немайнові права подружжя. Вибір громадянства у шлюбі. Системи  

режиму майна подружжя. Інститут шлюбного контракту. Міжнародно-правове  

регулювання  зазначених  питань.  Право України щодо цих питань та існуюче 

в ньому колізійне регулювання. Недійсність шлюбу та його припинення. 

Колізійне регулювання зазначених питань за правом України. Походження 

дітей. Правовідносини між батьками та дітьми. Усиновлення: поняття та  

правила здійснення. Міжнародне  усиновлення  та  його  правове  регулювання.  

Особливості міжнародного усиновлення за правом України. Питання про 

громадянство дитини за МПрП. Положення права України у питаннях  

громадянства дітей. Міжнародно-правове регулювання аліментних  

правовідносин. Основні положення Мінської конвенції (1993 р.) та Протоколу 

(1997 р.) до неї у питаннях аліментних зобов’язань. Колізійне  регулювання  

цих  питань  за  правом  України.  Правовідносини  з  опіки  та піклування.  

Поняття  опіки  та  піклування.  Стан  їх  міжнародно-правового регулювання.  

Мінська  конвенція  про  опіку  та  піклування.  Регулювання  даних питань  у  

двосторонніх  міжнародних  угодах.  Основні  положення  права  України 

стосовно опіки й піклування. 

Поняття  та  правова  природа  спадкових  правовідносин  в  

міжнародному приватному  праві.  Колізійні  питання  спадкування  в  

міжнародному  приватному праві. Правове регулювання спадкових відносин. 

Міжнародно-правове регулювання питань  успадкування. Основні  положення  

Мінської конвенції з  цих питань. Право України  про  успадкування.  Колізійне  

регулювання питань, пов’язаних зі спадкуванням, за правом України. 

Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Склад спадщини.  

Правовий режим майна  у складі спадщини. Форма спадкового розпорядження. 

Форма заповіту. Визначення кола спадкоємців. Перехід спадщини  до  держави.  

Поняття «відумерлої спадщини» та підстави  її  виникнення. Особливості права 

України в питаннях переходу спадкового майна до держави. 
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Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Поняття та правова природа сімейних правовідносин у міжнародному 

приватному праві. 

2.  Колізійні норми сімейного права. 

3.  Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства. 

4.  Майнові та особисті немайнові права подружжя. 

5.  Припинення шлюбу. 

Теми рефератів 

1. Колізійні питання в сфері сімейного права.  

2. Умови щодо вступу у шлюб в міжнародному приватному праві. 

3. Правовий статус відносин між подружжям у міжнародному приватному 

праві. 

4. Визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві.  

5. Правовий статус відносин між батьками та дітьми в міжнародному 

приватному праві. 

6. Міжнародне регулювання правовідносин з опіки та піклування. 

Контрольні питання 

1. Визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві.  

2. Регламентація відносин батьків і дітей.  

3. Міжнародне регулювання правовідносин з опіки та піклування.  

4. Інститут усиновлення у МПП. 

        Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 

 

Самостійна робота № 7 

Тема.  Поняття та правова природа спадкових правовідносин у 

міжнародному приватному праві  

1. Міжнародне спадкове право: загальна характеристика основних джерел. 

2. Колізійне регулювання міжнародних спадкових відносин у праві України 

та іноземних держав.  
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3. Спадкування українських громадян за кордоном. 

4. Іноземці як спадкоємці та спадкодавці в Україні.  

Питання для самоперевірки 

1.  Договори  про  правову  допомогу,  їх  роль  у  регулюванні  відносин  

успадкування  в міжнародному приватному праві. 

2. Відумерле майно в міжнародному приватному праві. 

3. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві: доктрина та 

судова практика. 

      Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема.  Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання і  

виконання рішень іноземних судів  

       Мета: визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражів та 

доручень іноземних органів юстиції. 

Короткі теоретичні відомості 

 Правові  засади  функціонування  міжнародного  комерційного  

арбітражу. 

 Поняття  арбітражної  угоди,  види,  вимоги  до  складання. Арбітражна  

угода і арбітражне застереження. Порушення арбітражної процедури.  

Формування  складу арбітражного  суду.  Міжнародний  комерційний  арбітраж  

при  Торгово-промисловій палаті  України.  Морська  арбітражна  комісія  при  

Торгово-промисловій палаті України. Поняття  арбітражного  рішення,  вимоги  

до  нього, порядок  визнання  та виконання. 

Міжнародна підсудність. Міжнародні договори про визнання та  

виконання судових  і  арбітражних  рішень.  Визнання  і  виконання  іноземних  

судових і арбітражних рішень в Україні. Виконання доручень іноземних  судів  

та  органів юстиції. 
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Завдання до теми 

Підготувати такі питання: 

1. Правові засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу.  

2.  Арбітражна угода і арбітражне застереження.  

3.  Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті 

України.  

4.  Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. 

Теми рефератів 

1. Міжнародний комерційний арбітраж: поняття та види. 

2. Арбітражна угода в міжнародному приватному праві: поняття, види та 

умови дійсності. 

3. Процедура  арбітражного  розгляду  в  міжнародних  арбітражних  судах:  

загальна характеристика. 

Контрольні питання 

1. Міжнародне процесуальне право: поняття та основні джерела. 

2. Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу. 

3. Міжнародна підсудність: поняття, види та джерела регулювання. 

4. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі. 

        Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 

 

 

Самостійна робота № 8 

Тема. Нотаріат та міжнародне приватне право 

1.  Вручення судових та позасудових документів особам, що знаходяться за 

кордоном. 

2. Визнання та виконання іноземних судових рішень за Мінською 

конвенцією 1993 року. 

3. Форма і порядок звернення до міжнародного комерційного арбітражу. 

4. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. 
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Питання для самоперевірки 

1. Міжнародно-правові засади діяльності третейських судів. 

2. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду 

при Торгово-промисловій палаті України. 

3. Виконання доручень іноземних судів та органів юстиції. 

      Література: [3, 4, 5 с.1–10]. 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Вивчення навчальної дисципліни  відбувається за допомогою різних форм 

опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи з 

літературою, написання контрольних, рефератів. Лекція допомагає у стислий 

час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, сформувати 

свої погляди й інші відомості про шляхи розв'язання проблеми. 

Семінар передбачає активну, самостійну роботу студентів для 

подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних знань, які отримані 

на лекції або під час опрацювання рекомендованих інтернет-ресурсів, 

літератури. Різні форми проведення семінару (дискусії, диспути, круглі столи, 

наради, конференції) дають можливість винести на обговорення проблемне 

судження з питань теми та набути здатності самостійно оперувати 

теоретичними поняттями; набути досвід у відстоюванні своєї позиції. 

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів 

підготовки до семінарських занять: 

- записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами; 

- логічно пов'язувати матеріал, ілюструючи його прикладами, схемами: 

- повністю заносити таблиці, графіки, статистичні відомості; 

- виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки та думки; 
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- виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час 

семінарів і практичних занять, записувати рекомендовані джерела, 

літературу. 

Рекомендації щодо підготовки рефератів 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основного 

матеріалу книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів, а також відмінностей, властивих різним 

політичним школам. Водночас викладення повинно містити й власну позицію 

студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії. 

 

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам: 

Реферат повинен бути написаним від руки, чітким, розбірливим 

почерком, чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) 

або виконаний у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на 

одній сторінці аркуша форматом А4 (210х297 мм). 

          Зазвичай, реферат має таку структуру: 

 – Вступ, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження. 

 – Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У розділи 

необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання, кожен розділ має 

закінчуватись  невеликими висновками. 

– Висновки – заключна, узагальнювальна частина реферату, де стисло 

підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої 

політичної теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора реферату.  

 – Текстова частина реферату завершується списком літератури, де 

найменування використаних монографій, посібників і статей розташовані в 

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

 – У додатках, які надаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали. 
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– Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так само, як  

титульну сторінку контрольної роботи студентів заочної форми навчання, 

тільки замість напису «Контрольна робота» – «Реферат».   

 – Текст розміщується на сторінці, обмежений полями: усі – 20 мм. Сторінки 

нумерують внизу по центру, а на першій – титульній сторінці  номер не 

проставляється. 

 – На цитати треба давати посилання, необхідно вказувати номер сторінки, 

можна посилатись на порядковий номер видання у наведеному списку 

літератури [4, с. 458]. Це означає, що дане видання міститься у списку 

літератури за порядковим номером – 4. Друга цифра – 458 – означає номер 

сторінки, звідки взята цитата. 

 

3  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Вибір теми: має бути вибраний один із запропонованих варіантів 

відповідно до  останньої цифри номера залікової книжки. 

Мета виконання контрольної роботи: виявити необхідний рівень знань і 

вміння самостійно працювати з навчальними посібниками, довідниками, 

іншими джерелами, необхідними для розкриття теми. 

Підготовка до написання контрольної роботи: після визначення 

варіанту контрольної роботи необхідно ознайомитися з рекомендованим 

планом роботи, змістом матеріалу на підставі вивчення рекомендованої 

літератури. 

Основні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

Робота повинна бути виконана охайно на аркушах форматом А4 

(друкований варіант – 10 – 12 с.) або рукописний – у зошитах (12 –14 с.).  

У правому верхньому кутку титульної сторінки вказується шифр (номер 

залікової книжки), у центрі – повинна бути розміщена така інформація: 
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 – контрольна робота; назва навчальної дисципліни; шифр групи й назва 

факультету, на якому навчається студент; прізвище, ім’я, по батькові студента.  

У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача. На 

першій сторінці пишуть назву теми контрольної роботи, зміст, у якому 

останнім пунктом – перелік використаної літератури. Кожна відповідь на пункт 

плану роботи починається з нової сторінки та з назви питання, а закінчується 

висновком.  

Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. 

Вимоги до змісту контрольної роботи: під час підготовки відповідей на 

питання плану контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними 

навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури. У контрольній 

роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей на поставлені 

питання. Загалом у контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне 

питання, які є у складі варіанта завдання.  
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4 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Завдання 1  

Тема  Предмет і система міжнародного приватного права 

 

План  

1. Міжнародне приватне право як галузь права.  

2. Предмет міжнародного приватного права. 

3. Транснаціональні приватноправові відносини. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 2 

Тема  Джерела міжнародного приватного права 

План 

1. Поняття,  види  та  загальна  характеристика  джерел  міжнародного  

приватного права. 

2. Національне  законодавство  як  джерело  міжнародного  приватного  

права. 

3. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 3 

Тема  Колізійні норми в міжнародному праві 

                                                      План  

1. Відсилання до права третьої держави (трансмісія). 

2. Закон, обраний  особами, що укладають угоду.  

3. «Гнучке» колізійне регулювання. 

Література: [1-10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 
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Завдання 4 

Тема  Суб’єкти міжнародного приватного права 

План 
 

1. Правове положення іноземців в Україні. 

2. Біженці. 

3. Міжнародно-правове регулювання  правового статусу біженця. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 5 

Тема  Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права 

План 

1. Фізична  особа  як  суб’єкт  міжнародного  приватного  права. 

2. Правосуб’єктність фізичної особи. 

3. Правоздатність  фізичної особи. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 6  

Тема  Юридичні  особи  в  міжнародному  приватному  праві.            

Держава  як учасник міжнародних приватних відносин 

План 

1. Правове  положення  юридичних  осіб,  заснованих  на  іноземному  

капіталі  в Україні. 

2. Імунітет  держави:  поняття  та  види. 

3. Законодавство  України  про  правовий  статус  юридичних осіб. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 
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Завдання 7 

Тема Приватноправові відносини з іноземним елементом   

План 

1. Правове  регулювання  іноземних інвестицій. 

2. Міжнародно-правове  регулювання  питань,  пов’язаних  з  

іноземними інвестиціями. 

3. Правовий  режим  іноземних  інвестицій.   

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 8 

Тема  Право власності в міжнародному приватному праві 

План 

1.  Характеристика права власності в міжнародних приватних 

відносинах. 

2. Поняття власності  та  інституту  права  власності. 

3. Абсолютність  права  власності. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 9 

Тема Міжнародний договір купівлі-продажу  

План  

1. Поняття міжнародного договору купівлі-продажу. 

2. Зміст міжнародного договору купівлі-продажу. 

3. Вимога щодо письмової форми контракту в сучасному МПрП. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 
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Завдання 10 

Тема Міжнародні перевезення 

План 

1. Поняття  і  види  міжнародних  перевезень. 

2. Правовий  статус  міжнародних залізничних перевезень у Європі. 

3. Уніфіковані норми, що  встановлюють  правила  дорожнього  руху,  

знаки  та  сигнали  для  водіїв. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 11 

Тема  Валютне регулювання 

План 

1. Правове регулювання валютних  операцій. 

2. Розрахунки  в  іноземній  валюті. 

3. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної 

валюти через митний кордон України. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 12 

Тема  Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності 

План 

1. Міжнародно-правові  засади  охорони  результатів  інтелектуальної  

власності. 

2. Правова охорона суміжних прав у міжнародному приватному праві. 

3. Охорона  прав  на об’єкти промислової власності. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

 



31 
 

Завдання 13 

Тема  Деліктні зобов’язання 

План 

1. Особливості регулювання деліктних зобов’язань з іноземним  

елементом  за  законодавством України. 

2. Умови відповідальності за окремі види деліктів згідно з ЦК України. 

3. Проблема «розщеплення делікту». 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 14 

Тема Правове регулювання сімейних відносин у міжнародному 

приватному праві 

План 

1.  Колізійні норми сімейного права. 

2. Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства. 

3. Правовідносини  між  батьками  та  дітьми. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 15 

Тема  Спадкове право 

План 

1. Правове регулювання спадкових відносин. 

2. Міжнародно-правове регулювання питань успадкування. 

3. Основні положення Мінської конвенції з цих питань. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 16 

Тема  Правове регулювання міжнародних трудових відносин 

План 
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1. Трудовий  договір. 

2. Міжнародно-правове регулювання права на відпочинок. Дисциплінарна 

і матеріальна відповідальність у трудовому праві. 

3. Трудові  права іноземців в Україні. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 17 

Тема Визнання і виконання рішень іноземних судів 

План 

1. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій  палаті України. 

2. Поняття  арбітражного  рішення, вимоги до нього, порядок  визнання  

та виконання. 

3. Порушення  арбітражної  процедури. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 18 

Тема Визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражів та 

доручень іноземних органів юстиції 

План 

1. Міжнародна підсудність. 

2. Міжнародні договори про визнання та виконання судових і 

арбітражних рішень. 

3. Виконання  доручень  іноземних  судів  та  органів юстиції. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 19 

Тема  Міжнародний комерційний арбітраж 

План 

1. Поняття  арбітражної  угоди,  види,  вимоги  до  складання. 
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2. Арбітражна  угода  і арбітражне  застереження. 

3. Формування  складу арбітражного  суду. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74]. 

 

Завдання 20 

Тема  Поняття та види колізійних норм 

План 

1.  Особливості тлумачення іноземної  норми. 

2.  Принцип lex fori. Принцип lex causae.  

3.  Принцип автономної кваліфікації. 

Література: [1–10, с. 12-28; с. 33-45; 5; 74].  
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Міжнародне приватне право як галузь права.  

2. Предмет міжнародного приватного права.  

3. Методи та принципи міжнародного приватного права.  

4. Співвідношення міжнародного приватного і міжнародного публічного права.  

5. Система міжнародного приватного права.  

6. Поняття, види та загальна характеристика джерел міжнародного приватного 

права.  

7. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.  

8. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права.  

9. Міжнародні звичаї: поняття та види.  

10. Роль арбітражної та судової практики в регулюванні міжнародних 

приватних відносин. 

11. Значення процесу уніфікації в міжнародному приватному праві.  

12. Колізійний метод правового регулювання в міжнародному приватному 

праві. 

13. Поняття та види колізійних норм. 

14. Структура колізійної норми. 

15. Типи колізійних прив’язок. 

16. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. 

17. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві. 

18. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

19. Уніфікація в міжнародному приватному праві. 

20. Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

21. Правоздатність та дієздатність іноземців та осіб без громадянства. 

22. Визнання іноземців та осіб без громадянства обмежено дієздатними та 

недієздатними. 

23. Визнання  іноземців  та  осіб  без  громадянства  безвісно  відсутніми  та  

оголошення  їх померлими. 
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24. Правовий статус іноземців в Україні. 

25. Правовий статус біженців. 

26. Поняття та види юридичних осіб в міжнародному приватному праві. 

27. Типи колізійних прив’язок щодо визначення «національності» юридичної 

особи. 

28. Правовий статус юридичних осіб, заснованих на іноземному капіталі в 

Україні. 

29. Імунітет держави: поняття та види. 

30. Участь держави у міжнародних приватних відносинах. 

31. Характеристика права власності в міжнародних приватних відносинах. 

32. Колізійні питання права власності. 

33. Об’єкти права власності іноземців в Україні. 

34. Класифікація речей в сучасному міжнародному приватному праві. 

35. Правовий режим іноземних інвестицій. 

36. Поняття зовнішньоторговельного договору. 

37. Види зовнішньоторговельних договорів. 

38. Форма зовнішньоторговельного договору. 

39. Поняття міжнародного договору купівлі-продажу. 

40. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу. 

41. Зміст міжнародного договору купівлі-продажу. 

42. Відповідальність за міжнародним договором купівлі-продажу. 

43. Характеристика Віденської конвенції 1980 р. про міжнародний договір 

купівлі-продажу. 

44. Поняття і види міжнародних перевезень. 

45. Міжнародні морські перевезення. 

46. Міжнародні залізничні перевезення. 

47. Міжнародні автомобільні перевезення. 

48. Повітряні перевезення в міжнародному сполученні. 

49. Поняття валютних цінностей. Види валютних цінностей. 

50. Правове регулювання валютних операцій. 
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51. Розрахунки в іноземній валюті. 

52. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної валюти 

через митний кордон України. 

53. Міжнародно-правові засади охорони результатів інтелектуальної власності. 

54. Захист авторських прав у міжнародному приватному праві. 

55. Правова охорона суміжних прав у міжнародному приватному праві. 

56. Охорона прав на об’єкти промислової власності. 

57. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань у міжнародному 

приватному праві. 

58. Джерела регулювання деліктних зобов’язань у міжнародному приватному 

праві. 

59. Колізійні питання деліктних зобов’язань. 

60. Особливості  регулювання  деліктних  зобов’язань  з  іноземним  елементом  

за законодавством України. 

61. Поняття та правова природа сімейних правовідносин у міжнародному 

приватному праві. 

62. Колізійні норми сімейного права. 

63. Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства. 

64. Майнові та особисті немайнові права подружжя. 

65. Припинення шлюбу у міжнародному приватному праві. 

66. Недійсність шлюбу у міжнародному приватному праві. 

67. Походження дітей. 

68. Правовідносини між батьками та дітьми в міжнародному приватному праві. 

69. Правовідносини з опіки та піклування у міжнародному приватному праві. 

70. Інститут усиновлення у міжнародному приватному праві. 

71. Поняття  та  правова  природа  спадкових  правовідносин  у міжнародному  

приватному праві. 

72. Колізійні питання спадкування в міжнародному приватному праві. 

73. Спадкування за законом. 

74. Спадкування за заповітом. 
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75. Визначення кола спадкоємців у сучасному міжнародному приватному праві. 

76. Джерела регулювання міжнародних трудових відносин. 

77. Типи колізійних прив’язок регулювання трудових відносин у міжнародному 

приватному праві. 

78. Трудові права іноземців в Україні. 

79. Правові засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу. 

80. Міжнародне процесуальне право: поняття та основні джерела. 

81. Міжнародна підсудність: поняття, види та джерела регулювання. 

82. Арбітражна угода і арбітражне застереження. 

83. Міжнародний комерційний арбітраж: джерела правового регулювання. 

84. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті 

України. 

85. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. 

86. Міжнародна підсудність. 

87. Процедура  арбітражного  розгляду  в  міжнародних  арбітражних  судах:  

загальна характеристика. 

88. Міжнародні договори про визнання та виконання судових і арбітражних 

рішень. 

89. Визнання і виконання іноземних судових і арбітражних рішень в Україні. 

90. Виконання доручень іноземних судів та органів юстиції. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни. При 

цьому викладач керується такими критеріями:  

 –  оцінку «ВІДМІННО» заслуговує студент, який виявив усебічні, 

систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння 

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та 

знайомий із додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, 

оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних 

понять дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі 

здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

  – оцінку «ДОБРЕ» заслуговує студент, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, 

оцінку «добре» виставляють  студентам, які показали систематичні знання з 

навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й оновлення 

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності; 

  – оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» заслуговує студент, який виявив знання 

основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання та професійної діяльності, який справляється з 

виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з 

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які 

допустили похибки у відповіді на іспиті, але володіють необхідними знаннями 

для їх подолання під керівництвом викладача; 

         – оцінку «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставлять студенту, який виявив вади в 

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, які не можуть 
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продовжувати навчання без додаткових занять з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Денна форма навчання. Форма підсумкового контролю: Іспит. 

Кількість нарахованих балів за виконання студентами різних форм роботи: 

1. Відвідування лекцій: 1 бал за 1 лекцію; 

2. Відвідування практичних занять: 3 бали за 1 заняття; 

3. Виступи на практичних заняттях на: «відмінно» –  20 балів, 

                                                                     «добре» –  15 балів, 

                                                                     «задовільно» –  10 балів, 

                                                                      доповнення – 4 бали; 

4. Оцінки, одержані під час модульного контролю (проводиться 2 рази за 

семестр): «відмінно» –  5 балів, «добре» –  4 бали, «задовільно» –  3 бали; 

5. Написання: наукової статті з навчальної дисципліни – 20 балів, 

                           тез доповіді на конференції – 10 балів, 

     6. За ведення конспекту – 20 балів; 

     7. Розв’язування задач – 20 балів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0– 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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