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1. Опис навчальної дисципліни
ВЗП Міжнародне приватне право
кількість кредитів ЄКТС – 4;
кількість годин – 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 години самостійна робота;
2. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, І семестр.
3. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
«Міжнародне приватне право» належить до навчальних дисциплін за вибором навчального
закладу, освітній компонент циклу загальної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких дисциплін
(пререквізитів): «Економічна теорія», «Господарське право», «Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства»;
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких
дисциплін (постреквізитів): «Міжнародний туризм», «Міжнародні кредитно-розрахункові операції»,
«Безпека в туризмі».
4.
Характеристика навчальної дисципліни
4.1. Призначення навчальної дисципліни
Розвинення творчого правового мислення студентів, оволодіння ними систематизованими
науковими знаннями. В рамках навчальної дисципліни передбачається вивчення загальнотеоретичних
питань міжнародного приватного права, історії його становлення, юридичної природи та характерних
особливостей. Розглядаються основні галузі та інститути міжнародного приватного права, актуальні проблеми
і тенденції їх розвитку. Студенти будуть опрацьовувати і аналізувати чинні міжнародні договори, рішення
міжнародних організацій і судових органів, прослідковувати їх взаємозв’язок з національним правом, а також
визначати шляхи і засоби реалізації норм і стандартів міжнародного права в сучасних умовах

4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» полягає у формуванні системи
знань про поняття, предмет та методи міжнародного приватного права, огляд джерел та основних
інститутів, набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати
конкретні правові ситуації, які виникають у сфері міжнародних відносин, на базі національного та
міжнародного законодавства.
4.3. Задачі вивчення дисципліни
Задачі навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» полягають в об’єктивній потребі
суспільства та держави у фахівцях, які володіють системою знань у сфері міжнародного права.
Ознайомити студентів із поняттям, методами, системою, функціями, джерелами та основними
категоріями міжнародного приватного права, засвоїти вчення про його суб’єкти, а також місце у
правовій системі, а також комплексно засвоїти основні поняття та категорії міжнародного
приватного права.
4.4. Зміст навчальної дисципліни
Предмет, система та джерела міжнародного приватного права. Суб'єкти міжнародного
приватного права. Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності. Правочини
та зобов’язання в міжнародному приватному праві. Сімейне право. Спадкові відносини в
міжнародному приватному праві. Трудові відносини і соціальне забезпечення. Міжнародний
цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж
4.5. План вивчення навчальної дисципліни
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№ тижня
1

2

3
4
5
6
7
8

Назва теми

Тема 1. Предмет, система та джерела
міжнародного приватного права.
Суб'єкти міжнародного приватного
права.
Тема 2. Право власності та інші
речові права. Право інтелектуальної
власності
Тема 3. Правочини та зобов’язання в
міжнародному приватному праві.

Форми організації навчання
та кількість годин
лекційні
практичні
заняття
заняття
2
2

Тема 4 . Сімейне право.
Тема 5. Спадкові відносини в
міжнародному приватному праві.
Тема 6. Трудові відносини і соціальне
забезпечення.
Тема 7. Міжнародний цивільний
процес.
Міжнародний комерційний арбітраж
Разом

Самостійна
робота,
кількість годин
12

2

2

12

2

2

12

2
2

2
2

12
12

2

2

12

2

2

12

14

6
90

2
16

5. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у
вільний від обов'язкових занять час.
№
з/п
1

2

Графік самостійної роботи
Години
Термін
виконання
Підготовка до практичних занять
40
щотижнево
Вид самостійної роботи

Підготовка рефератів

30

2 рази в
семестр
2 рази в
семестр
2 рази в
семестр
-

Форма та метод
контролю
Усне та письмове
(тестове)
опитування
Усний захист

Виконання індивідуальних
14
Усне опитування
завдань
4
Розрахунки та дослідження з
6
Усний захист
використанням комп‘ютера
Разом
90
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7. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних заходів:
поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за результатами практичних
та семінарських занять – 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на
задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад
матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у
письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів.
Разом: 100 балів. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів
набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то
він до іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками
поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи.
8. Політика навчальної дисципліни
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, відвідування лекційних
занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної
роботи, заохочення студентів до науково-дослідної роботи.
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