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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» 

 

ТЕМА 1. Поняття, предмет та джерела міжнародного приватного права 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Погляди щодо природи міжнародного приватного права. 

2. Історія виникнення міжнародного приватного права. 

3. Правові звичаї  як регулятори відносин в галузі міжнародного приватного 

права. 

4. Співвідношення міжнародного приватного права з європейським правом та 

європейським приватним правом. 

5. Перспективи розвитку міжнародного приватного права у ХХІ ст. 

2. АТ «Ігл» з Польської Республіки уклала договір міжнародної купівлі-

продажу з ТОВ «Мірабель» із Львова, в якій включено термін «Франко-завод» 

(ЕХW) із збірника тлумачення міжнародних торговельних термінів «Інкотермс-

2010». У процесі виконання договору виник спір між сторонами за чий рахунок 

повинна здійснюватися доставка товару.  ТОВ «Мірабель» вважала, що ціна 

договору включає й вартість доставки вантажу, а АТ «Ігл» Дайте правовий 

аналіз ситуації. 

3. Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

ТЕМА 2. Колізійні норми міжнародного приватного права. Застосування 

іноземного права 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Генеральні та субсидіарні колізійні норми. 

2. Уніфікація в міжнародному приватному праві. 

3. Внутрішні і договірні колізійні та матеріально-правові норми. 

 

1.   У наведених колізійних нормах виділіть обсяг – двома лініями, 

прив’язку – хвилястою лінією; надайте характеристику колізійній норми 

(одностороння, двостороння, імперативна, диспозитивна, альтернативна 

(проста, складна), кумулятивна); назвіть вид формули прикріплення. 

А) Витяг з Договору з Грузією про правову допомогу та правові відносини 

по цивільним та кримінальним справам  (ч. 1 ст. 25). 

Умови укладення шлюбу визначаються для кожної особи, яка укладає 

шлюб, законодавством Договірної сторони, громадянином якої вона є. Крім 

того, повинні бути дотриманні вимоги законодавства Договірної сторони, на 

території якої укладається шлюб, відносно перешкод укладанню шлюбу. 

Б) Витяг з Конвенції СНД «Про правову допомогу по цивільним, сімейним 

та кримінальним справам» 1993 г.  (Ст. 32.). 
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Права и обов’язки батьків та дітей, в тому числі обов’язки батьків по 

утриманню дітей, визнаються законодавством Договірної Сторони, на території 

якої вони мають постійне сумісне місце проживання, а при відсутності  

постійного сумісного місця проживання батьків та дітей їх взаємні права и 

обов’язки  визнаються  законодавством Договірної Сторони, громадянином якої 

є дитина.  

2. Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

 

ТЕМА 3. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правосуб’єктність іноземця, який визнаний обмежено дієздатним, на 

території України. 

2. Цивільна дієздатність громадян України за кордоном. 

 

1. Вирішить справу: 19-річний студент О. (гр. Аргентини), навчаючись в 

Україні, продав перед від’їздом на батьківщину деякі речі особистого вжитку 

своєму сусіду по кімнаті у гуртожитку. Батьки, дізнавшись про це, 

заперечували проти такої угоди, так як за законодавством Аргентини О. був 

неповнолітній.  

1) Право якої країни слід застосувати для вирішення питання щодо 

дійсності такого договору купівлі-продажу, якщо в договорі купівлі-продажу 

було передбачено умову про застосування права України?  

2) Чи не суперечить така умова законодавству України?  

3) Що розуміється під автономією волі? 

4) Чи зміниться вирішення, якщо в договорі купівлі-продажу сторони 

нічого не передбачили відносно вибору права? 

5) Чи можна цей договір визнати недійсним, і з яких підстав? 

2.  Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

ТЕМА 4. Правовий статус юридичних осіб та держави у міжнародному 

приватному праві 

 

Запитання для самостійного вивчення: 

1. Правові форми спільної господарської діяльності. 

2. Правовий режим цивільно-правових правочинів, які вчиняє держава. 

 

1.   Визначте, які критерії визначення національності юридичних осіб, 

які використані у наступних документах: 

1) Угода про взаємний захист інвестицій з Ізраілем 1992 року. 

Термін «інвестор» означає: 

Відносно інвестицій, що здійснюються в Україні: 
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а) фізичні особи, що постійно проживають на території та є громадянами 

Держави Ізраїль, але не є громадянами України, 

б) юридичні особи, включаючи корпорації, фірми та асоціації, що 

створені та зареєстровані згідно з законами та законодавством Держави Ізраїль. 

Відносно інвестицій, що здійснюються в Державі Ізраїль: 

а) фізичні особи, що є громадянами України та не є громадянами Держави 

Ізраїль, чи не мають в останній місця постійного проживання, або 

б) юридичні особи, включаючи корпорації, фірми або асоціації, що 

створені та зареєстровані згідно з законами чи законодавством України, на які 

не мають прямого чи непрямого впливу громадяни Держави Ізраїль, чи ті, які 

постійно проживають там. 

.2 Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

ТЕМА 5. Право власності у міжнародному приватному праві 

 

Запитання для самостійного вивчення: 

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Зовнішньоекономічні угоди та зовнішньоекономічні договори. 

4. Види зовнішньоекономічних договорів. 

5.  Боротьба з недобросовісною конкуренцією. 

 

1. Італійська фінансова компанія «Ференца» надала кредит українському 

акціонерному товариству „Промінь". З метою забезпечити повернення кредиту 

компанія «Ференца» уклала з українським AT договір застави будівлі готелю, 

що знаходився у власності товариства. Згідно із застереженням, що містилося в 

договорі, належним до застосування визнавалося італійське право, де 

реєстрація застави нерухомості не передбачається, тому цей договір в Україні 

не реєструвався та нотаріально не посвідчувався. Арбітражне застереження 

передбачало розгляд спорів Міжнародним комерційним арбітражем при ТПП 

України. 

Розглядаючи спір, що виник внаслідок невиконання зобов'язань по 

поверненню кредиту, представник AT «Промінь», посилаючись на 

законодавство України, просив суд визнати недійсним договір застави готелю. 

Яке рішення прийме суд? 

2. Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

ТЕМА 6. Колізійні норми сімейного права 

 

Запитання для самостійного вивчення: 

1. Встановлення батьківства  по відношенню до іноземного громадянина 

(підданого). 

2. Міжнародні угоди з питань сімейного права. 
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1.   Подружжя - громадянин Росії Романов Анатолій та громадянка України 

Романова Марина - протягом року проживали в Україні, де і вступили в шлюб, 

вирішили укласти шлюбний договір. За умовами цього договору квартира 

придбана подружжям під час шлюбу була зареєстрована на дружину і на правах 

роздільної власності, а саме квартира є особистою приватною власністю 

дружини і згода чоловіка на розпорядження нею не потрібна. Шлюбний договір 

був оформлений письмово і підписаний подружжям. Договір нотаріально не 

посвідчувався. Через два роки Анатолій Романов переїхав до Росії і став 

вимагати від дружини сплатити йому вартість його долі квартири придбаної під 

час шлюбу. Марина Романова заперечувала, мотивуючи сою відмову умовами 

шлюбного договору. Тоді Анатолій Романов звернувся до суду. 

Запитання 

Право якої держави повинно бути застосоване до шлюбного договору? 

Назвіть правові норми українського законодавства, при дотриманні яких 

шлюбний договір буде вважатись дійсним. 

Які вимоги повинні бути застосовані до форми правочину в даному 

випадку? 

Чи можна цей шлюбний договір визнати недійсним і з яких підстав? 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

Чи змінилося рішення суду якби Анатолій Романов був громадянином 

Франції і шлюбний договір був би укладений у Франції? 

Як здійснюється міжнародно-правове регулювання договірних відносин у 

сімейній сфері? 

Які правові наслідки тягне за собою недійсність шлюбного договору? 

Які є відмінності, що стосуються форми шлюбного договору, зарубіжних 

країн від законодавства України? 

Визначте послідовність колізійного регулювання щодо шлюбного договору 

за участю іноземного елементу. 

2. Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

ТЕМА 7. Колізійні норми спадкового та трудового права 

 

Запитання для самостійного вивчення: 

1. Соціальний захист працівників. 

2. Трудові права українських громадян за кордоном. 

3. Перехід спадкування до держави. 

 

4) Громадянка України Іванова М.В. вийшла заміж за громадянина 

Франції Дюпонт Ф. і переїхала до нього в Париж. До шлюбу жінка на праві 

приватної власності мала нерухоме майно на території України, а саме: 

житловий будинок з земельною ділянкою у м. Дніпропетровськ; земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення у смт. Синельникове. Також, до 

вступу у шлюб у Франції Іванова придбала 2 картини І.К.Айвазовського. 
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15.07.2009р. Іванова М.В. склала заповіт на користь свого чоловіка 

громадянина Франції, в якому заповіла йому житловий будинок з земельною 

ділянкою у м. Дніпропетровськ, земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення у смт. Синельникове, 2 картини І.К.Айвазовського. В заповіті 

було зроблено застереження щодо заповідального відказу, а саме на 

спадкоємця було покладено обов'язок надати громадянки України Нестеровой 

В.М. (доньці Іванової М.В.) право користуватися житловий будинок у м. 

Дніпропетровськ. 

02.02.2011р. Іванова В.М. померла в Парижі. 

Правом якої держави потрібно користуватися при відкритті спадщини? 

В який момент у спадкоємця виникає право власності на нерухоме 

майно? 

У разі смерті Несторової В.М. її спадкоємці мають право користування 

житловим будинком у м. Дніпропетровськ? 

Чи має право громадянин Франції Дюпонт Ф. прийняти у спадщина за 

заповітом земельні ділянки? 

За правом якої держави повинен бути складений заповіт? 

У заповідача Іванової М.В. є непрацездатна рідна сестра Оніщенко П.Т., 

яка подала позов до суду про спадкування майна померлої. Яке рішення 

прийме суд? 

Після смерті Іванової В.М. стало відомо, що існує заповіт, складений нею 

04.05.2000р. у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу на 

користь громадянки України Несторової В.М. Який заповіт є дійсним: 

складений у Франції чи в Україні? 

Після смерті Іванової В.М. стало відомо, що 15.11.2010р. вона придбала 

гараж у м. Дніпропетровськ. За правом якої країни і хто є спадкоємцями цього 

майна? 

Чи має право Дюпонт Ф. відмовитися від прийняття у спадщину 1/4 

гаражу на користь рідної сестри померлої Онищенко П.Т.? 

Чи має право Дюпонт Ф. прийняти житловий будинок у спадщину з 

умовою, що по цьому будинку не існує заборгованості по оплаті комунальних 

послуг? 

2.  Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

ТЕМА 8. Міжнародний цивільний процес 

 

Запитання для самостійного вивчення: 

1. Нотаріальні дії за участі іноземного елемента. 

2. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності. 

3. Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

Контрольні питання та завдання для перевірки засвоєння матеріалу: 

1. Чому законодавці світу прихильніше ставляться до іноземного 

матеріального права, ніж до процесуального? 
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2. Основні принципи визначення підсудності, відомі міжнародному 

приватному праві. 

3. Пророгацій на угода. 

4. Як в Україні виконуються доручення іноземних судів? 

5. Які нотаріальні дії вчиняють консули України за кордоном? 

6. Як і коли нотаріуси України застосовують норми іноземного права при 

вчиненні нотаріальних дій? 

7. Відмінність іноземного уявлення про арбітражний суд і вітчизняного. 

8. Арбітражна угода та її форма. 

9. Чи можуть сторони у комерційному арбітражі призначати арбітрів? 

10. Мова, якою ведеться арбітражний розгляд. 

11. Відмінність арбітражного застереження і арбітражного запису. 

Громадянин України К. звернувся до місцевого суду Дзержинського 

району м. Харкова (за місцем свого проживання) з позовною заявою про 

відшкодування шкоди, що була завдана йому під час туристичної поїздки до 

Німеччини. Відповідачем у позовній заяві було зазначено Федеративну 

Республіку Німеччину. 

Суддя відмовив у прийняті позовної заяви К. до розгляду, посилаючись 

на те, що необхідно отримання згоди компетентних органів Німеччини на 

пред’явлення такого позову. Також К. було роз’яснено його право звернутися з 

подібним позовом безпосередньо до суду Німеччини. 

Чи правомірна відмова судді у прийнятті позовної заяви? У чому полягає 

імунітет держави? Який вид імунітету держави у даному випадку було 

застосовано? Чи вірне роз’яснення було надано судом України? 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 
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.2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 

ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки проставляється 

у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе має 

бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують увагу 

на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо обов’язковими. 

Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної сторінки або шляхом 

зазначення у квадратних дужках номеру джерела у загальному списку 

літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення практичної задачі 

 
Для окремих тем курсу слід розв’язувати задачі, які допомагають 

розвинути можливість будування абстрактних конструкцій, що вкрай необхідно 
для юриста, бо ці поняття складають у своїй сукупності юриспруденцію – науку 
про право, не кажучи вже про те, що під час їх розв’язання здійснюється 
своєрідна «гімнастика» розуму, за допомогою якої можна розрізнювати 
конкретні життєві ситуації у їх зв’язку з правом.  
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Задачі розраховані на застосування студентами теоретичних знань щодо 
особливостей цивільно-правового регулювання. Під час їх вирішення студент 
має визначитися із колом відносин, яким присвячена задача, та визначившись із 
особливостями регулювання цих відносин за цивільним правом України, 
застосувати ці знання для розв’язання задачі.        

Своє рішення студент повинен викласти письмово у конспекті.  
Відповідь на задачу повинна складатися з мотивувальної і 

резолютивної частини.  
В описовій частині наводяться зміст і підстави вимог сторін спору, їх 

заперечення щодо взаємних вимог. Якщо у задачі наводяться рішення чи висновки 
державних органів, покази свідків і пояснення інших осіб, то у описовій частині 
вони також мають зазначатися. 

У мотивувальній частині повинні наводитися обставини, які мають значення 
для справи, а також даватися їх юридична оцінка та оцінка всіх доказів. Якщо якась 
з обставин, що має значення для вирішення завдання, не визначена у його фабулі, 
то допускається розгляд кількох варіантів рішень (див. приклад). Юридична оцінка 
здійснюється із обов’язковим посиланням на норми законодавчих актів, а у разі 
необхідності – на постанови Пленуму Верховного суду України, Вищого 
господарського суду України з питань застосування законодавства при вирішенні 
цивільних справ, положення підручників, науково-практичних коментарів до 
законодавчих актів.        

У резолютивній частині мають міститися логічно узгоджені, безумовні, чіткі 
та вичерпні висновки, що випливають із встановлених фактичних обставин справи. 
Зокрема, вказується, чи підлягають вимоги сторін задоволенню і в якому обсязі, в 
який спосіб має бути захищене  Рішення та відповіді на поставлені питання 
мають бути обґрунтовані. 

Розглянемо методику вирішення задачі на такому прикладі. 
Задача: Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської 

кондитерської фабрики два вагони цукру. У наслідок залізничної катастрофи 40 тон 
цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про 
повернення частини коштів, які вона передплатила, і одержала відмову. У відповіді 
на претензію вказувалось, що завод свої зобов’язання виконав повністю. Чи буде 
задоволений позов фабрики, якщо вона звернеться до господарчого суду? 

Вирішення 
Описова частина. Змістом вимоги Харківської кондитерської фабрики є 

повернення частини грошових коштів, сплачених Радехівському цукровому 
заводу. Підставою цієї вимоги є недоотримання 40 тон цукру, які стали 
непридатними внаслідок залізничної катастрофи. Радехівський цукровий завод 
заперечував проти заявлених вимог, оскільки вважав, що зобов’язання виконав.     

Мотивувальна частина. Для вирішення цієї задачі мають значення такі 
обставини, як:  

1. Правова підстава, за якою Радехівський цукровий завод (далі – 
цукровий завод) направив на адресу Харківської кондитерської фабрики (далі – 
кондитерська фабрика) два вагони цукру. Зі змісту задачі випливає, що між 
сторонами, як суб’єктами підприємницької діяльності, був укладений договір про 
передачу цукровим заводом у власність кондитерській фабриці цукру для 
використання його у підприємницькій діяльності, взамін чого кондитерська фабрика 
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передплатила вартість цього товару. Отже, відповідно до ст.712 ЦК між сторонами 
спору був укладений договір поставки. 

2. Момент, з якого у фабриці виникало право власності на цукор. Ця обставина 
має вирішальне значення, адже згідно зі ст.668 ЦК ризик випадкового знищення 
або пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому 
товару, якщо інше не встановлене договором або законом. Моментом 
передання товару за ст.664 ЦК вважається здача товару перевізникові, якщо 
обов’язок доставки не покладений на продавця. Оскільки ця обставина у задачі 
не визначається, то можна надати два варіанти рішення. 

Варіант 1. Якщо у договорі поставки була передбачена умова, за якої 
продавець мав  доставляти товар, то моментом передачі товару є момент його 
доставки. За такої умови до моменту передачі цукру цукровий завод несе ризик 
випадкової загибелі цукру і до моменту передачі цукру зобов’язання щодо його 
поставки не є виконаним. З огляду на це, покупець може на підставі ч.2 ст.712 
ЦК скористатися правом, передбаченим у ч.1 ст.670 ЦК щодо вимоги 
повернути гроші за ту кількість товару, яка не була передана.  

Варіант 2. Якщо у договорі не був передбачений обов’язок 
постачальника щодо доставки цукру, то посилання заводу на виконання 
договору є обґрунтованими, адже у цьому випадку відповідно до ч.2 ст.664 ЦК 
договір є виконаним з моменту здачі товару перевізнику.  

Резолютивна частина. Виходячи з встановлених фактичних обставин, 
можна дійти таких висновків. Якщо буде встановлено, що за договором 
поставки цукровий завод був зобов’язаний доставити кондитерській фабриці 
цукор, то вимоги кондитерської фабрики є обґрунтованими та підлягають 
задоволенню у повному обсязі, тобто цукровий завод має повернути фабриці 
гроші, отримані як передплату за 40 тон недопоставленого цукру.  Якщо ж у 
договорі поставки на цукровий завод не покладався обов’язок доставки цукру 
кондитерській фабриці, то вимоги фабрики не підлягають задоволенню, адже 
момент вручення цукровим заводом цукру перевізнику є моментом виконання 
постачальником обов’язку передати товар покупцю та моментом переходу до 
покупця права власності на цукор.     

 

 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі 
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в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, 

які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

 


