
Міністерство освіти і науки України 

 Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут права 

Кафедра міжнародного права та юридичної журналістики 

 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор  з науково-педагогічної, 

 методичної та виховної роботи 

___________ О.А. Лагоднюк 

„24” жовтня 2016 р. 

07-04-05 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Міжнародне приватне право» 

для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Право» 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рівне – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для  

студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Право». – Рівне: НУВГП, 2016. – 

18 с. 

 

 

 

Розробник: Штука І. А., кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародного права та юридичної журналістики 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри міжнародного права та 

юридичної журналістики  

Протокол  № 01 від  «14»  вересня 2016 р. 

 

 

Зав. кафедри міжнародного права та юридичної журналістики  

 

_______________________                                                          В.І.Шанюк 
“     ” вересень 2016 року  

 

 

 

 

Робочу програму схвалено методичною комісією за напрямом підготовки  

6.030401 «Право». 

 

 

Протокол від „___” _______________ 20____ р. №____ 

 

 

Голова методичної комісії 

 

 ________________                                                              проф.В.І.Цимбалюк 
                                               

 

 

“_____”___________________ 20___ року  

            

 

 

 

  ©  Ш-94, 2016 

        © НУВГП, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

 

 

 

Кількість кредитів – 4 

 

 

Для напряму  підготовки 

 «Право» 

 

за вибором  

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

Рік підготовки : 3-й 

 

Змістових модулів – 2 

 

 

Семестр –  5-й  

 

Загальна кількість 

годин – 144. 

 

 

Лекції – 28 год.  

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

 

Практичні  - 20 год. 

Самостійна робота – 96 

год. 

 

Вид контролю –  залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 33% до 67%. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни – формування в студентів уявлення про характер 

правового регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним 

елементом.  
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Завдання дисципліни – виходячи з основної мети, у процесі вивчення 

курсу вирішуються наступні завдання: вивчення основних категорій, понять, 

теорій, вироблених доктриною міжнародного приватного права; оволодіння 

основними прийомами й засобами роботи з міжнародними й національними 

джерелами міжнародного приватного права й матеріалами судової 

(арбітражної) практики; набуття навичок застосування отриманих 

теоретичних знань для вирішення конкретних життєвих ситуацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  

• роль і місце міжнародного приватного права в системі права;  

• його співвідношення з іншими галузями національного права й 

міжнародним публічним правом; 

• знати предмет і метод міжнародного приватного права; 

• поняття міжнародної відповідальності і міжнародних санкцій; 

• міжнародно-правовий механізм захисту прав людини 

вміти:  
• уміти аналізувати й вирішувати юридичні проблеми в сфері 

міжнародних приватних відносин; 

• оволодіти навичками ведення дискусій для вирішення цивільно-

правових спорів з іноземним елементом; 

• вирішувати юридичні казуси; 

• складати основні цивільно-правові документи, які застосовуються 

у сфері міжнародних приватних правовідносинах (договорів, 

позовів і ін.). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика особливостей 

міжнародного приватного права 
Тема 1. Поняття і предмет міжнародного права. Система і функції 

міжнародного приватного права 
Історія та наука міжнародного приватного права. Загальні положення 

про джерела міжнародного приватного права. Предмет та методи 

міжнародного приватного права. Склад норм міжнародного приватного 

права. Система міжнародного приватного права. Функції міжнародного 

приватного права. 

Тема 2. Історія та наука міжнародного приватного права. Загальні 
положення про джерела міжнародного приватного права 

Основні етапи розвитку міжнародного приватного права. Сучасні 

тенденції міжнародного приватного права. Зародження міжнародного 

приватного права. Розвиток доктрини міжнародного приватного права у 

ХІХ – ХХ ст.. Розвиток науки міжнародного приватного права у 

дореволюційний період.  

Поняття джерела міжнародного приватного права. Питання про 

подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення 
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міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав. Види джерел 

міжнародного права в Україні та в інших державах. Внутрішнє законодавство 

як джерело міжнародного приватного права. 

Тема 3. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного права. 
Колізійні норми 

Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права. 

Види міжнародний договорів. Поняття про надання згоди на обов’язковість 

міжнародного договору. Значення уніфікації норм міжнародного приватного 

права. Звичай як джерело міжнародного приватного права.  

Значення судової і арбітражної практики у правозастосуванні та у 

розвитку міжнародного приватного права. Роль доктрини у міжнародного 

приватного права. Об’єктивна необхідність колізійних норм. Поняття і 

правова природа колізійних норм. Структура колізійної норми. Система і 

функції колізійної норми. Види колізійних норм. Тлумачення і застосування 

колізійних норм.  

Тема 4. Суб’єкти міжнародного приватного права 
Фізичні особи як суб'єкти міжнародного приватного права. Юридичні 

особи як суб'єкти міжнародного приватного права. Держава як суб'єкт 

міжнародного приватного права. Визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою та оголошення фізичної особи померлою в міжнародному 

приватному праві. Правове положення юридичних осіб в міжнародному 

приватному праві. Поняття особистого закону юридичної особи. Поняття 

«національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та 

доктрини її визначення. 

Тема 5. Іноземні юридичні особи в Україні. Українські юридичні 
особи за кордоном. Держава у міжнародному приватному праві 

Іноземні юридичні особи в Україні, їх допуск до господарської 

діяльності в Україні. Форми участі іноземних юридичних осіб в 

господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних 

юридичних осіб в Україні. Правовий режим іноземних юридичних осіб в 

Україні, підстави його встановлення. Правове положення українських 

юридичних осіб за кордоном. Міжнародні юридичні особи, їх правовий 

статус.  

Правові форми спільної господарської діяльності в Україні. Особливості 

правового положення держави в міжнародних приватноправових відносинах. 

Поняття і види імунітету держави в міжнародному приватному праві. 

Тема 6. Право власності у міжнародному приватному праві. Правове 
регулювання іноземних інвестицій в Україні 

Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному 

приватному праві. Колізійні питання права власності. Загальні положення 

про право, що застосовується до права власності та інших речових прав. 

Захист права власності та інших речових прав. Правовий режим власності 

іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в 

Україні. Правовий режим власності української держави, громадян України 

та українських юридичних осіб за кордоном. Правові питання націоналізації 
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в міжнародному приватному праві. Правове регулювання іноземних 

інвестицій в Україні. Поняття та види іноземних інвестицій.  

Форми здійснення іноземних інвестицій. Правовий режим та державні 

гарантії захисту іноземних інвестицій в Україні. Правове регулювання 

іноземних інвестицій у вільних економічних зонах. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання майнових відносин 
Тема 7. Загальна характеристика відносин купівлі-продажу в 

міжнародному приватному праві. Розрахунки в міжнародному 
приватному праві 

Поняття договору міжнародної купівлі-продажу. Загальна 

характеристика Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів (1980 р.). Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу. 

Відповідальність за порушення договірних зобов'язань. Питання позовної 

давності. Звичаї міжнародної торгівлі. Принципи міжнародних комерційних 

договорів (Принципи УНІДРУА).  

Поняття і зміст міжнародних розрахункових відносин. Форми 

міжнародних розрахунків. Форми страхування валютних ризиків. Банківські 

гарантії в міжнародних грошових зобов'язаннях. Вексель і чек в міжнародних 

розрахунках. 

Тема 8. Загальні положення зобов’язань з перевезення  у 
міжнародному приватному праві  

Поняття та види транспортних перевезень. Загальна характеристика 

джерел права, які регулюють різні види перевезень. Міжнародні залізничні 

перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні повітряні 

перевезення. Міжнародні морські перевезення. Міжнародні річкові 

перевезення. 

Тема 9. Міжнародно-правова система охорони авторських і 
суміжних прав. Трудові відносини в міжнародному приватному праві       

Значення міжнародної охорони авторських та суміжних прав в 

організації зв'язків між державами. Поняття інтелектуальної власності. 

Особливості «виключних прав» на результат творчості з точки зору 

міжнародного приватного права. Територіальний характер авторського права 

та суміжних прав.  

Бернська та Всесвітня (Женевська) конвенції про авторське право. 

Участь України в цих угодах. Двосторонні угоди України з іншими 

державами про взаємну охорону авторських прав. Трудові відносини з 

іноземним елементом та джерела їх правового регулювання. Трудові права 

мігрантів та іноземців в Україні. Трудові відносини громадян України, які 

працюють за кордоном. Соціальне забезпечення у міжнародному приватному 

праві. 

Тема 10. Спадкове та сімейне право у міжнародному приватному 
праві 

Особливості спадкових правовідносин міжнародного характеру. 

Міжнародні угоди і законодавство зарубіжних країн з питань спадкування. 
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Спадкові права іноземців в Україні. Захист спадкових прав українських 

громадян за кордоном.  

Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин з 

іноземних елементом. Дійсність шлюбу, укладеного за межами України. 

Право, що визначає правові наслідки шлюбу. Майнові відносини подружжя. 

Відносини між батьками та дітьми. Колізійні питання аліментних 

зобов’язань. Визнання розлучень, здійснених за кордоном. Колізійні питання 

усиновлення, опіки та піклування.  

Тема 11. Міжнародний цивільний процес 
Поняття міжнародного цивільного процесу. Поняття та види, способи 

визначення міжнародної підсудності. Пророгаційні угоди. Правила та 

підстави визначення підсудності справ з іноземним елементом судами 

України. Виключна підсудність.  

Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб. 

Процесуальне положення держави. Судовий імунітет. Міжнародні угоди з 

питань міжнародного цивільного процесу. Судові доручення. Визнання та 

виконання рішень іноземних судів за законодавством України та зарубіжних 

країн. 

Тема 12. Міжнародний комерційний арбітраж  
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна            

угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу. 

Арбітражні рішення. Виконання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

У
сь

ог
о в тому числі 

Л
ек

ц
і

й
 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

ос
ті

й
н

и
х 

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика особливостей 

міжнародного приватного права 
Тема 1. Поняття і предмет міжнародного 

права. Система і функції міжнародного 

приватного права 

11 2 1 8 

Тема 2. Історія та наука міжнародного 

приватного права. Загальні положення про 

джерела міжнародного приватного права 

11 2 1 8 

Тема 3. Міжнародний договір в системі 

джерел міжнародного права. Колізійні 

норми 

12 2 2 8 
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Тема 4. Суб’єкти міжнародного приватного 

права 

12 2 2 8 

Тема 5. Іноземні юридичні особи в Україні. 

Українські юридичні особи за кордоном. 

Держава у міжнародному приватному праві 

12 2 2 8 

Тема 6. Право власності у міжнародному 

приватному праві. Правове регулювання 

іноземних інвестицій в Україні 

12 2 2 8 

Разом змістовий модуль 1. 60 12 10 48 
Змістовий модуль 2. Правове регулювання майнових відносин 

Тема 7. Загальна характеристика відносин 

купівлі-продажу в міжнародному 

приватному праві. Розрахунки в 

міжнародному приватному праві 

12 2 2 8 

Тема 8. Загальні положення зобов’язань з 

перевезення  у міжнародному приватному 

праві 

12 2 2 8 

Тема 9. Міжнародно-правова система 

охорони авторських і суміжних прав. 

Трудові відносини в міжнародному 

приватному праві 

12 2 2 8 

Тема 10. Спадкове та сімейне право у 

міжнародному приватному праві 

12 2 2 8 

Тема 11. Міжнародний цивільний процес 14 4 2 8 

Тема 12. Міжнародний комерційний 

арбітраж 

12 4  8 

Разом змістовий модуль 2  84 26 10 48 
Всього годин  144 28 20 96 

5.Теми семінарських занять 
№ Назва теми К-сть годин 

1. Поняття і предмет міжнародного права. Система і 

функції міжнародного приватного права 

1 

2. Історія та наука міжнародного приватного права. 

Загальні положення про джерела міжнародного 

приватного права 

1 

3. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного 

права. Колізійні норми 

2 

4. Суб’єкти міжнародного приватного права 2 

5. Іноземні юридичні особи в Україні. Українські юридичні 

особи за кордоном. Держава у міжнародному приватному 

праві 

2 
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6. Право власності у міжнародному приватному праві. 

Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні 

2 

7. Загальна характеристика відносин купівлі-продажу в 

міжнародному приватному праві. Розрахунки в 

міжнародному приватному праві 

2 

8. Загальні положення зобов’язань з перевезення  у 

міжнародному приватному праві 

2 

9. Міжнародно-правова система охорони авторських і 

суміжних прав. Трудові відносини в міжнародному 

приватному праві 

2 

10. Спадкове та сімейне право у міжнародному приватному 

праві 

2 

11. Міжнародний цивільний процес 2 

 Всього 20 

6.Самостійна робота 
№ Назва теми К-сть 

годин 
1. Поняття і предмет міжнародного права. Система і функції 

міжнародного приватного права 

8 

2. Історія та наука міжнародного приватного права. Загальні 

положення про джерела міжнародного приватного права 

8 

3. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного права. 

Колізійні норми 

8 

4. Суб’єкти міжнародного приватного права 8 

5. Іноземні юридичні особи в Україні. Українські юридичні 

особи за кордоном. Держава у міжнародному приватному 

праві 

8 

6. Право власності у міжнародному приватному праві. Правове 

регулювання іноземних інвестицій в Україні 

8 

7. Загальна характеристика відносин купівлі-продажу в 

міжнародному приватному праві. Розрахунки в 

міжнародному приватному праві 

8 

8. Загальні положення зобов’язань з перевезення  у 

міжнародному приватному праві 

8 

9. Міжнародно-правова система охорони авторських і 

суміжних прав. Трудові відносини в міжнародному 

приватному праві 

8 
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10. Спадкове та сімейне право у міжнародному приватному 

праві 

8 

11. Міжнародний цивільний процес 8 

12. Міжнародний комерційний арбітраж 8 

 Всього 96 

7.  Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»  

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних практичних досліджень; 

– тестових завдань; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

8.  Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові питання (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження  та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
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конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне  тестування та самостійна робота 

Сума 

 

 

Змістовий модуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2  

 

100 50 50  

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

 

Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 

10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8  

 

Т1, Т2... Т10 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка для заліку 

90–100 

Зараховано 

 

 

 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 
10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне 

право» включає: 

1. 06-15-26 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни  «Міжнародне приватне право» для студентів 

за напрямом підготовки  6.030401 «Право»  денної форми навчання  / 

І.В.Міщук, В.Б.Пасічнюк – Рівне : НУВГП, 2014. – 20 с. 
2. Конспект лекцій на паперових носіях. 
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3. Конспект лекцій на електронних носіях. 

4. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України 

5. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Міжнародне приватне 

право»  
6. Роздавальний матеріал до семінарських занять. 

 

11.  Рекомендована література 
 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 

141. 

2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 

року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 29. – Ст. 1694. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник 

України. – 2003. - № 11. – Ст. 461. 

4. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 

16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // 

Офіційний вісник України. – 2004. - № 16. - ст. 1088. 

6. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 6. – Ст. 56. 

7. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий Верховною 

Радою України 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. 

- № 47, 48, 49, 50, 51,52. – Ст. 349. 

8. Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 29. – Ст. 377. 

9. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 

1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 25. - ст.  198. 

10. Закон України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. - № 31. - ст.  268. 

11. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 

«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184. 

12. Закон України від 23 грудня 1998 р. «Про регулювання 

товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5-6. – Ст. 44. 

13. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про обіг векселів в Україні» // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 24. – Ст. 128. 

14. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про платіжні системи та 

переказ грошей в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 

29. – Ст. 137. 

15. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної 
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Ради України. – 2002. - № 1. – Ст. 1. 

16. Закон України (в редакції від 4 жовтня 2001 р.) «Про операції з 

давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - № 6. – Ст. 40. 

17. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. Затверджена Законом України від 18 

березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1028. 

18. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. «Про застосування 

Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» // Урядовий кур’єр. 

– 1994. - 6 жовтня. 

19. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку 

України від 21 червня 1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних 

застережень до зовнішньоекономічних договорів контрактів), які 

передбачають розрахунки в іноземній валюті» // Зібрання постанов Уряду 

України. – 1995. - № 9. – Ст. 243. 

20. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Затверджено наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції 6 вересня 2001 р. № 201 // Офіційний вісник 

України. – 2001. - № 39. – Ст. 1784. 

21. Положення про порядок здійснення банками операцій за 

гарантіями в національній та іноземній валютах. Затверджено постановою 

Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 639  // 

Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 156. 

22. Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-

продажу товарів. Від 15 червня 1955 р. // Нормативні акти з міжнародного 

приватного права: Збірник / Уклад. В.П.Жушман, Н.В.Подгорецька. – Харків: 

РВФ “Арсіс, ЛТД”, 2005. - С. 352-355. 

23. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів від 11 квітня 1980 р. // Юридичний вісник України. – 2001. - № 40.   

24. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж // 

Офіційний вісник України. – 2004. - № 44. - ст. 2940.  

25. Конвенція про право, що застосовується до договірних 

зобов'язань, 1980 р. // Вилкова Н.Г. Договорное право в международном 

обороте. – М.: Статут, 2004. - С. 454-466. 

26. Конвенція про право, що застосовується до договорів 

міжнародної купівлі-продажу товарів, 1986 р. (не набрала чинності) // 

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 

2004. - С. 444-453.  

27. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням 

господарської діяльності (Київ, 20 березня 1992 р.) // Международный 

коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. 

ред. И.Г.Побирченко. – Науч.-практ. издание. – К.: Издательский дом “Ин 

Юре”, 2000. - С. 963-968. 

28. Уніфіковані правила по договірних гарантіях, редакція 1978 р., 
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публікація МТП № 325 // Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж 

как способ разрешения внешнеэкономических споров. – К.: Довіра, 1997. - С. 

288-291. 

29. Уніфіковані правила Міжнародної торговельної палати для 

гарантій за першою вимогою 1992 року // Система інформаційно-правового 

забезпечення ЛІГА:ЗАКОН Юрист. 

30. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими 

співтовариствами і Україною. Прийнята 14 червня 1994 р. // Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 8. 

31. Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. 

А.С. Комарова. – М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 1996. – 328 с. 

32. ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних 

термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року). Видання МТП № 

560 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 3 квітня; Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 

квітня. 

33. Принципы европейского договорного права. Подготовлены 

Комиссией по европейскому договорному праву. Части І и ІІ, 1999 / Пер. на 

русский язык А.Т.Амиров, Б.И.Пугинский // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. – 2005. - № 3. – С. 125-177. 

34. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 

березня 1883 року // Юридичний вісник України. – 2002. - №  43. 

35. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 

від 9 вересня 1886 року // Офіційний вісник України, 2007. - №  75. - ст. 2809. 

36. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень від 10 червня 1958 року // Офіційний вісник України. – 2004. - №  45. - 

ст. 3004. 

Базова: 
1.Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / 

За ред. А.С.Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська 

інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб’язко. — К.: Ін Юре, 2011. — 520с. 

2.Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности. Торговые 

аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – К.: Ин Юре, 2000 – 164 с. 

3.Ануфриева Л. Международное частное право: В 3–х т. Том. 1. Общая 

часть: Учебник / Л. Ануфриева. – М.: Издательство БЕК, 2002. 

4.Ануфриева Л. Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории / Л. Ануфриева. — М.: 

СПАРК, 2002. 

5.Анцелевич А. Международное морское право: Учебник / А. 

Анцелевич. – К.: Слово, 2010. 

6.Баталов А. Современное международно–правовое регулирование 

воздушных сообщений: теория и практика / А. Баталов. – М.: Зерцало– М, 

2008. – 224 с.  

7.Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність 

іноземних осіб / В. Бігун // Право України. – 1999. – №10. 
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8.Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) / І. Блага // 

Право України. – 2000. – № 1. – С. 121–124. 

9.Гаврилов В. Международное частное право: Краткий учебный курс / В. 
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