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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Курсова робота з міжнародного приватного права – одна 

з форм самостійної роботи студентів, яка сприяє розвитку їхніх 
творчих здібностей та спрямована на поглиблене вивчення ак-
туальних питань курсу “Міжнародне приватне право”. 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 
– вибір теми курсової роботи (за запропонованою кафед- 

рою тематикою або студент може запропонувати власну тему, 
яка відповідає його особистим науковим інтересам, попередньо 
узгодивши її з викладачем); 

– вивчення навчальної літератури, законодавства, ко-
ментарів та ін.; 

– реферування літературних джерел, що стосуються те-
ми курсової роботи; 

– вивчення матеріалів юридичної практики, які відпові-
дають обраній темі; 

– подання керівнику окремих частин курсової роботи; 
– обговорення першого варіанта роботи; 
– доопрацювання і завершення курсової роботи та по-

дання її на кафедру; 
– захист курсової роботи. 
Загальними вимогами до курсової роботи є чіткість та 

логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість ар-
гументації, лаконічність і точність формулювань, які виключать 
неоднозначність тлумачення, конкретність викладення основ-
них результатів, обґрунтованість особистих висновків. Курсова 
робота повинна являти собою системне, повне висвітлення об-
раної теми на основі наукових, нормативних джерел та вивченої 
правозастосовної практики. 

Структура курсової роботимає відповідати планута 
складатися з титульного листа, вступу, основної частини (що 
містить декілька розділів), висновків, списку використаних 
джерел. Курсова робота може включати додатки, допоміжний 
матеріал.  
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Вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова ро-
бота виконується державною мовою та друкується з викорис-
танням комп’ютера і принтера на одному боці аркуша білого 
паперу формату А4. Обсяг, як правило, має становити 25–30 
сторінок. Текст набирають у редакторі Microsoft Word шрифтом 
Times New Roman (14 пунктів) через 1,5 інтервали. Для акцен-
тування уваги на певних термінах, важливих моментах,  
узагальненнях, висновках можна використовувати шрифти різ-
ної гарнітури (напівжирний, курсив), підкреслювання і т.п.  
Усі сторінки (крім титульного листа) мають бути пронумеро- 
вані знизу по центру. При цьому першою сторінкою є титуль-
ний лист, який включається до загальної нумерації сторінок  
курсової роботи. Текст друкується з дотриманням таких роз- 
мірів полів: верхнього і нижнього – 2 cм, лівого – 3 см, пра- 
вого – 1 см.  

Виконана і оформлена відповідно до цих вимог курсова 
робота з особистим підписом студента та датою виконання по-
дається у встановлені строки на кафедру у прошитому чи пере-
плетеному вигляді для реєстрації і наступної передачі науково-
му керівнику з метою її оцінювання.  

Посилання на джерела, матеріали яких були викорис-
тані при написанні курсової роботи, є обов’язковим. У разі ци-
тування необхідно додержуватися орфографічних правил пря-
мої мови. Оформлення посилань доцільно здійснювати у вигля-
ді примітки в нижньому колонтитулі сторінки (з проставлянням 
верхнього індексу), у якій автор вказує номер сторінки, звідки 
запозичена інформація, а також відомості про джерело інфор-
мації, 

Запобігання плагіату. Навмисне відтворення (повністю 
або частково) у курсовій роботі чужого твору, опублікованого 
на паперовому або офіційно оприлюдненого на електронному 
носії, в Інтернет-мережі, без посилання на автора вважається 
академічним плагіатом і не підлягає оцінюванню.  

Керівництво курсовою роботою. Керівник курсової 
роботи, призначений кафедрою, надає консультативну, мето- 
дичну та наукову допомогу щодо написання роботи, допускає 
студента до її захисту. 



5 

Рецензування та захист курсових робіт. Керівник  
курсової роботи її рецензує, зазначаючи позитивні сторони та 
недоліки, а також виставляє попередню оцінку, яка уточню- 
ється під час захисту. Студент має ознайомитися із зауважен-
нями рецензента та з їх урахуванням підготуватися до захисту 
курсової роботи. Захист курсових робіт проводиться на кафедрі 
міжнародного права відповідно до затвердженого графіка. Під 
час захисту студенту можуть ставитися запитання за темою  
курсової роботи.  

Оцінювання курсової роботи здійснюється за націона-
льною чотирибальною шкалою. Оцінка залежить від повноти 
викладу і розкриття теми, репрезентативності використаних 
джерел, дотримання граматичних правил української мови, ви-
конання вимог до оформлення роботи, а також результатів  
усного захисту курсової роботи. 

У разі незадовільної оцінки за результатами захисту ро-
бота повертається для повторного написання і захисту, які здій-
снюються у терміни, встановлені для ліквідації академічної за-
боргованості з дисциплін поточного семестру. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
 

1. Поняття міжнародного приватного права та його 
місце в системі права. 

2. Історія розвитку науки міжнародного приватного 
права. 

3. Сучасні теорії міжнародного приватного права. 
4. Кодифікація норм міжнародного приватного права: 

проблеми та перспективи. 
5. Міжнародний торговий звичай, міжнародні правила 

тлумачення торгових умов (ІНКОТЕРМС). 
6. Сучасні проблеми колізійного права. 
7. Поняття, структура та види колізійних норм. 
8. Особливості застосування права країн з множинніс-

тю правових систем. 
9. Проблема застосування права невизнаних держав у 

МПП.  
10. Застереження про публічний порядок у МПП. 
11. Вирішення проблеми зворотного відсилання та від-

силання до права третьої країни в законодавстві України та іно-
земних держав. 

12. Автономія волі сторін. 
13. Застосування імперативних норм у МПП. 
14. “Обхід закону” в міжнародному приватному праві. 
15. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві. 
16. Опіка та піклування в МПП. 
17. Особливості правового статусу транснаціональних 

корпорацій. 
18. Правовий статус держави та міжнародних організа-

цій як учасників міжнародних цивільно-правових відносин. 
19. Імунітет держави в міжнародному приватному праві. 
20. Право власності в МПП: колізійно-правове та мате-

ріально-правове регулювання. 
21. Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій. 
22. Міжнародно-правова уніфікація права зовнішньо-

економічних правочинів. 
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23. Теорія “lex mercatoria” та недержавне регулювання 
зовнішньоекономічних правочинів. 

24. Принцип автономії волі у зовнішньоекономічних 
правочинах. 

25. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 
26. Сучасні проблеми права міжнародних перевезень.  
27. Міжнародні залізничні перевезення. 
28. Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів ав-

томобільним транспортом. 
29. Міжнародні автомобільні перевезення. 
30. Міжнародне приватне морське право: поняття, 

предмет та джерела. 
31. Міжнародні змішані перевезення. 
32. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання 

шкоди в МПП. 
33. Колізійне регулювання шлюбно-сімейних відносин. 
34. Зобов’язання щодо утримання в міжнародному сі-

мейному праві. 
35. Міжнародне усиновлення. 
36. Колізійні питання спадкування. 
37. Колізійне регулювання трудових відносин у міжна-

родному приватному праві. 
38. Правове регулювання трудових відносин іноземців 

та осіб без громадянства в Україні. 
39. Міжнародна підсудність: колізійно-правове та ма-

теріально-правове регулювання. 
40. Міжнародна правова допомога. 
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