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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародне приватне право 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.17. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5 / 105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 49 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 75 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 65 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 50 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  



 3 

 
 самостійної роботи –  

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.2. Історія держави і права 

зарубіжних країн, ОДПП 1.2.12. Міжнародне 

публічне право 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.9. Інституційне право 

Європейського Союзу   

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» забезпечує досягнення таких 

результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою «Бакалавр міжнародного 

права»: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК-2  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

ЗК-9  Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність; 

ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті; 

СК-1  Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних 

міжнародних відносинах та міжнародній політиці; 

СК-2  Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації 

системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики; 

СК-3   Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів; 

СК-5   Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм; 

СК-6   Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або 

інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації; 

СК-7   Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії; 

СК-9   Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними 

документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній характер 

і юридичний статус, складати проєкти й супровідну документацію українською й іноземними 

мовами; 
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СК-13   Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні 

напрямки розвитку міжнародного права; 

СК-14   Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи 

в національній правовій системі; 

ПРН-3 Здатність демонструвати практичні навички застосування норм міжнародного, 

матеріального та процесуального права щодо правовідносин у визначених міжнародно-

правових ситуаціях; 

ПРН-10 Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання міжнародного 

договору або вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-правового характеру, 

прийняття внутрішньодержавних нормативно-правових актів; 

ПРН-14 Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузеи ̆ національного права; 

міжнародного публічного і міжнародного приватного права; європейського права і права 

Європеис̆ького Союзу; 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у різних правових ситуаціях; 

ПРН-18 Здатність здійснювати юридичнии ̆ супровід основних видів міжнародної 

співпраці та зовнішньоекономічних операціи.̆ 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) знати основні категорії, поняття міжнародного приватного права; систему 

міжнародного приватного права; 

1.2) принципи, методи правого регулювання міжнародного приватного права; 

1.3) джерела міжнародного приватного права, їх систему; 

1.4) юридичну термінологію, інститути міжнародного приватного права; 

1.5) правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права, основи міжнародно-

правового захисту їх прав та інтересів;  

1.6) підстави та межі застосування іноземного права; 

1.7) особливості розв’язання колізії юрисдикцій; 

1.8) основи правового регулювання міжнародного обігу товарів, робіт, послуг та 

результатів інтелектуальної діяльності; 

1.9) особливості правового регулювання відносин власності, зобов’язальних, сімейних, 

спадкових, трудових та інших відносин, ускладнених іноземним елементом; 

1.10) основи міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу; 

1.11) перспективи та основні напрями розвитку законодавства, що регулює правовідносини 

з іноземним елементом; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) визначати, описувати інститути міжнародного приватного права; систематизувати й 

порівнювати джерела міжнародного приватного права, аналізувати зміст джерел 

міжнародного приватного права; 

2.2) формулювати, характеризувати принципи й методи правового регулювання 

міжнародного приватного права;  

2.3) класифікувати особливості правового положення суб’єктів міжнародного приватного 

права; 

2.4) визначати підстави та межі застосування іноземного права; 

2.5) формулювати, аналізувати особливості правового регулювання відносин власності, 

зобов’язальних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, ускладнених 
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іноземним елементом; 

2.6) визначати, аналізувати особливості основи міжнародного цивільного процесу та 

міжнародного комерційного арбітражу; 

2.7) вирішувати конкретні практичні питання з використанням і посиланням на відповідні 

нормативно-правові джерела; 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виявляти причини і цілі запровадження вільного руху осіб, товарів, робіт, послуг; 

3.2) застосовувати особливості прямої дії Договору про Європейський Союз, регламентів і 

директив Співтовариства; 

3.3) визначати юридичну силу нових джерел права міжнародного приватного права; 

3.4) виявляти підстави запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, іншими 

іноземними державами. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і 

наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) дискутувати щодо правильного тлумачення й застосовування колізійних та 

матеріальних норми міжнародного приватного права на практиці; 

4.2) досліджувати систему джерел міжнародного приватного права; 

4.3) дискутувати щодо особливостей розв’язання колізії юрисдикцій; 

4.4) досліджувати міжнародну судову та арбітражну практику у цивільних справах з 

іноземним елементом; 

4.5) досліджувати основні області політики міжнародного внутрішнього ринку .  

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати договірний та інституційний механізми правового регулювання 

європейської інтеграції;  

5.2) формулювати підстави виникнення права власності в міжнародному приватному 

праві; 

5.3) узагальнювати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та 

національних судових установ держав-членів; 

5.4) з’ясовувати особливості міжнародної правосуб’єктності. 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати міжнародну політику у сфері захисту прав споживачів, трудового та 

соціального права, права інтелектуальної власності та ін.; 

6.2) оцінювати міжнародну судову та арбітражну практику у цивільних справах з 

іноземним елементом; 

6.3) проводити аналіз ефективності вільного руху осіб, товарів, робіт та послуг; 

6.4) співвідносити міжнародний виконавчий та міжнародний цивільний процес; 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати звіти про виконання завдань; 

7.2) розробляти схеми, таблиці, діаграми; 

7.3) пропонувати зміни в вітчизняне законодавство на основі вивчення міжнародного 

законодавства; 

7.4) брати участь в дискусіях з актуальної проблематики. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні положення міжнародного приватного права 

Поняття та значення міжнародного приватного права. Місце міжнародного приватного 

права в системі права України. Співвідношення цивільного і міжнародного приватного права. 

Відмежування міжнародного приватного права від інших галузей права України.  
 

Тема 2. Особливості предмету, джерел та системи міжнародного приватного права 

Поняття, предмет, методи, систему міжнародного приватного права, його 

співвідношення з іншими галузями національного права та міжнародним правом, 

особливостями розвитку науки міжнародного приватного права, джерелами міжнародного 

приватного права. 

 

Тема 3. Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному праві 

 Поняття та структуру колізійних норм, їх види, основні формули прикріплення, правила 

кваліфікації колізійної норми в міжнародному приватному праві, встановлення змісту і 

застосування іноземного права, зміст понять зворотного відсилання та відсилання до права 

третьої країни, обходу закону в міжнародному приватному праві, застереження про публічний 

порядок, принципу взаємності та реторсії в міжнародному приватному праві. 

 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Уявлення про фізичних та юридичних осіб, види юридичних осіб у міжнародному 

приватному праві, а також державу як суб’єктів міжнародного приватного права. 

 

Тема 5. Право власності у міжнародному приватному праві 

Становлення правової системи та особливості правового регулювання відносин 

власності у міжнародному приватному праві. Підстави виникнення та види речових прав у 

міжнародному приватному праві. Поняття та особливості захисту речових прав у 

міжнародному приватному праві. 

 

Тема 6. Право інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві  

Міжнародне законодавство з питань інтелектуальної власності. Гармонізація та 

уніфікація правового регулювання промислової власності. Міжнародна патентна система і 

патент міжнародний. Авторське право за участю іноземного елементу. Уніфікація термінів 

охорони авторського і суміжних прав в міжнародному приватному праві. 

 

Тема 7. Правочини в міжнародному приватному праві 

Поняття, ознаки та значення правочинів у міжнародному приватному праві. Види 

правочинів у міжнародному приватному праві. Чинність правочину у міжнародному 

приватному праві. Правила тлумачення змісту правочину у міжнародному приватному праві. 

Поняття недійсності правочину. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним у 

міжнародному приватному праві. 
 

Тема 8. Зобов’язання в міжнародному приватному праві 

Поняття та види зобов’язань з іноземним елементом у міжнародному приватному праві, 

правова регламентація відносин, що виникає з приводу укладання зміни, розірвання договорів 

міжнародної купівлі-продажу товарів, правові засади міжнародних перевезень, міжнародних 

розрахунків представництва, довіреності у міжнародному приватному праві. 

 

Тема 9. Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві 

Поняття та види недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. Деліктні 

зобов’язання у міжнародному приватному праві. Поняття і система деліктних зобов’язань у 

міжнародному приватному праві. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань у міжнародному 
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приватному праві. Класифікація деліктних зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди у міжнародному 

приватному праві. 

 

Тема 10. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 

Загальні положення щодо колізійно-правового та матеріально-правового регулювання 

спадкових відносин у міжнародному приватному праві. Поняття спадкування, підстави 

спадкування у міжнародному приватному праві. Відкриття спадщини, місце і час відкриття 

спадщини у міжнародному приватному праві. Суб’єкти спадкових правовідносин у 

міжнародному приватному праві. Об’єкти спадкового правонаступництва у міжнародному 

приватному праві. 

 

Тема 11. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві 

Поняття, предмет, методи, система міжнародного сімейного права, особливості розвитку 

науки міжнародного сімейного права та його джерела. Поняття та функції сім’ї у міжнародному 

приватному праві. Поняття та види сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві. 

Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин у міжнародному 

приватному праві. 

 

Тема 12. Шлюб і сім’я в міжнародному приватному праві 

Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному 

праві; визнання шлюбів, укладених за кордоном, та визнання розірвання шлюбу, що мало місце 

за кордоном; майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві; міжнародне 

усиновлення та його наслідки; правове регулювання опіки і піклування в міжнародному 

приватному праві; аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві.  
 

Тема 13. Трудові відносини в міжнародному приватному праві 

Загальні положення щодо предмету, методів, системи та джерел колізійно-правового та 

матеріально-правового регулювання трудових відносин у міжнародному приватному праві. 

 

Тема 14. Міжнародний цивільний процес у міжнародному приватному праві  

Поняття, джерела, компетенція, процедури розгляду справ у міжнародному цивільному 

процесі в міжнародному приватному праві, поняття та способи визначення міжнародної підсудності 

цивільних справ з іноземним елементом.  

 

Тема 15. Міжнародний цивільний арбітраж у міжнародному приватному праві  

Поняття, джерела, компетенція, процедура розгляду справ у міжнародному комерційному 

арбітражі в міжнародному приватному праві, поняття та способи визначення міжнародної 

підсудності цивільних справ з іноземним елементом; особливості правового регулювання іноземних 

судових доручень; особливості визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні; 

здійснення нотаріальних дій у справах з іноземним елементом.  
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ те-

ми 
Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі                            

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Загальні положення 

міжнародного приватного 

права 

8 2 2 – – 4 

2. Особливості предмету, 

джерел та системи 

міжнародного приватного 

права 

8 2 2 – – 4 

3. Загальні засади 

правозастосування в 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 

4. Суб’єкти міжнародного 

приватного права 
8 2 2 – – 4 

5. Право власності у 

міжнародному 

приватному праві 

4 2 – – – 3 

6. Право інтелектуальної 

власності у 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 

7. Правочини в 

міжнародному 

приватному праві. 

4 2 – – – 3 

8. Зобов’язання в 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 

9. Недоговірні зобов’язання 

в міжнародному 

приватному праві 

4 2 – – – 3 

10. Спадкові відносини в 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 

11. Сімейні відносини в 

міжнародному 

приватному праві 

4 2 – – – 3 

12. Шлюб і сім’я в 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 

13. Трудові відносини в 

міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 – – 4 
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14. Міжнародний цивільний 

процес у міжнародному 

приватному праві 

8 2 2 –  4 

15. Міжнародний цивільний 

арбітраж у міжнародному 

приватному праві 

4 2 - – – 3 

 Усього годин: 105 30 20 – – 55 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді есе та складання розгорнутої схеми.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, наведеною 

на рис. 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 
        

до 10 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 

 до 5 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 

 до 100 балів – 

за результатами виконання  

і захисту курсової роботи  
       

до 40 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 до 25 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

  

 

        

до 20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 до 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

  

      

       

 до 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

1. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.А. Бігун, Є.М. 

Білоусов, І.М. Жуков; за ред. проф. за ред. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло. Х.: Право, 

2015. 320 с 

2. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підруч. / за ред. А.С. Довгерта і В.І. 

Кисіля. К.: Алерта, 2013. 400 с. 

3. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підруч. / за ред. А.С. Довгерта і В.І. 

Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с. 

4. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид., переробл. і допов. / 

Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк.  К.: Атіка, 2009. 500 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Громовенко К. В. Внутрішній ринок ЄС як фундамент економічної інтеграції: історико-

правовий аспект. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. 190-193 с. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_58. 

2. Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: 

передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Часопис цивілістики. 2012. 

Вип. 13. С. 110-119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24. 

3. Кубатко О. В., Пімоненко Т. В.. Торговельна політика ЄС та Україна : навчальний 

посібник. Суми : Сумський державний університет, 2019. 143 с.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_58
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24
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4. Лукач І. Історія становлення корпоративного права в європейських країнах 

континентальної системи права. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2013. № 91. С. 42-45. 

5. Менжул М. В. Порівняльне сімейне право: навчальний посібник. Ужгород: РІК-У, 

2021.269 с. 

6. Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: за ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. 

328 с.  

7. Могильчук О. О. Деякі питання формування зовнішньополітичної функції ЄС за 

договором про Європейський Союз. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія : Право. 2015. Вип. 32(1). С. 60-64. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_32(1)__15. 

8. Муравйова  В.І. Корпоративне право Європейського Союзу: підручник.  К. : Юрінком, 

2011. 704 с. 

9. Мушак Н. Б. Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян 

Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 117(1). 

С. 105-113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2013_117(1)__15  

10. Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному 

приватному праві // Підприємництво, господарство і право. 2011. № 1. 131-133 с.  

11. Письменна О. Політика Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів. Одеса : 

Фенікс, 2012. Вип. 46. 132–140 с. 

12. Плахотнюк Н.В. Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: 

«факт» чи «право»? // Бюлетень міністерства юстиції України. 2011. № 7. С.65-71 

13. Покачалова А. Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів у 

міжнародному приватному праві // Юридична Україна. 2011. № 8. С.66-72.  

14. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 / Пер. с англ. О. С. 

Білоус. К.: Юстініан, 2013. – 328 с. 

15. Рамберг Я. Коментар ІСС до правил Інкотермс 2010. Роз’яснення та практичне 

використання / Я. Рамберг. К.: Асоц. експортерів і імпортерів «ЗЕД», 2011. 216 с. 

16. Рим О. М. Предмет регулювання трудового права Європейського Союзу. Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 

С. 255-262. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2018_6_28. 

17. Столярський О. В. Правове регулювання міжнародних перевезень: навч. посіб. / О. В. 

Столярський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. К.: Знання, 2012. 318 с. 

18. Трояновський О. Питання договірної відповідальності у міжнародному приватному праві 

// Юридичний журнал. 2011.№ 9. С.45-52 .  

19. Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації: монографія / Геннадій Цірат. Х.: Видавництво Іванченко І.С., 2013. 

– 482 с.  

20. Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного 

законодавства України до законодавства ЄС. Університетські наукові записки. 2009. 

№ 4 (32). С. 70-75. 

21.  Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері 

захисту прав споживачів : досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні. Приватне 

право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол. : Крупчан О. 

Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

Академії правових наук України, 2012. С. 198-201. 

22. Conflict of Laws in Intеrnational Arbitration / Ed. by F.Ferrari, S.Kroll. – Munich: Sellier 

European Law Publishers, 2010. 466 p.  

23. International Civil Procedure – 2-nd Edition / Ed. By C.Campbell. 2-nd Edition N.Y.: Juris 

Publishing, 2011. – 574 p.  

24. Lookofsky J., Hertz K. European Union Private International Law / Josef Lookofsky, 
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