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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Деннє відділення                

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва) 

              Нормативна 

 
Напрям підготовки  

081 Право 

Модулів  - 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 -й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                     

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2  

самостійної роботи 

студента –2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

 год. 26 год. 

Практичні, семінарські 

 год. 14  год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

  год. 50 год. 

Індивідуальні завдання:  

                  год.                    

Вид контролю:  

              іспит   

 

  



2. Мета, завдання 

та місце дисципліни у навчальному процесі 

 

       Метою навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є:  

-ознайомити студентів з особливостями правового регулювання приватноправових відносин, 

ускладнених іноземним елементом;  

-сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 

правознавця, юридичне мислення;  

-навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання з міжнародного приватного 

права на практиці;  

-навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати правничі знання.  

          Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» включає викладання 

студентам навчального матеріалу для набуття ними знань:  

-основних наукових проблем міжнародного приватного права;  

-зв'язку міжнародного приватного права України з соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами;  

-теоретичних засад щодо системи нормативних актів регулювання міжнародного приватного 

права, як галузі суспільних відносин;  

-природи і системи нормативних актів міжнародного приватного права,  

-джерел та основних рис права України на всіх етапах історичного розвитку;  

-співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним економічним, міжнародним 

торговельним та іншими інституціями міжнародного права;  

-особливостями міжнародно-правового регулювання окремих видів приватноправових 

відносин, ускладнених іноземним елементом.  

         Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» є однією із 

нормативних навчальних дисциплін для підготовки студентів бакалаврату.  

         Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна «Міжнародне 

приватне право» належить до обов’язкових компонентів освітньої програми за спеціальністю 

«Правознавство», галузі знань «Право».  

        Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» пов’язана з навчальними 

дисциплінами: «Міжнародне публічне право», «Теорія держави та права», «Міжнародний 

комерційний арбітраж», «Цивільне право», «Міжнародно-правове регулювання 

інтелектуальної власності» тощо.  

          Згідно з навчальним планом  цей предмет вивчається на 4 - му курсі протягом  8 семестру.  

         У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» 

студенти повинні: 

Знати:  

         -поняття, предмет, сутність та основні методи міжнародного приватного права; співвідношення 

міжнародного публічного та міжнародного приватного права; види суб’єктів міжнародного 

приватного права, їх особливості; основні джерела міжнародного приватного права та природу 

договору в міжнародному приватному праві; правове регулювання питань власності в міжнародному 

приватному праві; сімейне, трудове, спадкове право з іноземним елементом та позадоговірні 

зобов’язання; поняття міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу; 

Вміти:  

          -використовувати колізійні норми міжнародного приватного права та 

визначати матеріальний закон, який слід застосовувати; використовувати необхідні механізми для 

встановлення змісту іноземного права у разі відсилки до нього колізійної норми; застосовувати право, 

до якого відсилає колізійна норма. 

        Зміст навчальної дисципліни розглядається в темах визначених програмою: 

      Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного права  

1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права.  

2. Джерела міжнародного приватного права.  

3. Колізійні норми.  

4. Проблеми, пов’язані із застосуванням іноземного права.   



Змістовий модуль 2. Окремі питання загальної та особливої частини міжнародного 

приватного права 

5. Цивільно-правове становище громадян в МПрП.  

6. Правове становище юридичних осіб в МПрП.  

7. Зовнішньоекономічні угоди.  

8. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.  

Змістовий модуль 3. Окремі питання особливої частини міжнародного приватного права 

9. Авторське та патентне право.  

10. Сімейне право в МПрП.  

11. Спадкове право в МПрП.  

          Основними організаційними формами вивчення курсу  є лекції, семінарські заняття, 

виконання самостійних робіт у вигляді питань з певних тем, а  також контрольні заходи – 

контрольна роботи, іспит. 

         Самостійна робота передбачає вивчення матеріалів підручників, навчальних та 

методичних посібників, опрацювання законодавчих та нормативних актів міжнародного 

характеру, статей періодичних видань тощо. 

                 Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного, модульного та 

підсумкового контролю. Об'єктами поточного контролю є: знання та практичні навички, 

творчі здібності студента; систематичність та активність поточної роботи; результати 

виконання обов'язкових завдань з практичних занять, а також завдань для самостійного 

опрацювання.  

                 Оцінювання знань здійснюється на семінарських заняттях шляхом усного і письмового 

опитування, перевірки  самостійних завдань, проходження модульного контролю.  

                Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів 

оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів заліку за 100-бальною системою з 

подальшим переведенням традиційної шкали оцінювання за системою ЕСТS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Програмний матеріал 

вивчення навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Загальна частина міжнародного приватного права 

Тема 1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права  

Поняття міжнародного приватного права.  Концепції міжнародного приватного права. 

Предмет міжнародного приватного права. Суб’єкти міжнародного приватного права. 

Система міжнародного права як науки та навчальної дисципліни.  

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права  

Види джерел міжнародного приватного права. Національне законодавство як основне 

джерело міжнародного приватного права. Міжнародний договір як джерело міжнародного 

приватного права. Міжнародні звичаї в системі джерел міжнародного приватного права. 

Судові, арбітражні прецеденти та доктрина як джерела міжнародного приватного права.  

Тема 3. Колізійні норми  

Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві. Поняття колізії та її 

значення у міжнародному приватному праві. Співвідношення колізійного та матеріально-

правового способу регулювання. Поняття, структура та види колізійних норм. Основні 

формули прикріплення.  

Тема 4. Проблеми, пов’язані із застосуванням іноземного права  

Поняття зворотного відсилання та способи його подолання. Поняття відсилки до права 

третьої країни та способи її подолання. Конфлікт кваліфікацій в міжнародному приватному 

праві. Застереження про публічний порядок. Режим найбільшого сприяння і національний 

режим. Взаємність і реторсія. Підстави для застосування реторсії.  

Змістовий модуль 2 Окремі питання загальної та особливої частини міжнародного 

приватного права 

Тема 5. Цивільно-правове становище громадян в МПрП  

Поняття цивільно-правового статусу громадян у міжнародному приватному праві. Цивільна 

правоздатність і дієздатність іноземних громадян в Україні Цивільна дієздатність 

українських громадян за кордоном.  

Тема 6. Правове становище юридичних осіб МПрП  

Доктрина і практика міжнародного приватного права щодо встановлення національності 

юридичних осіб. ТНК як суб'єкти міжнародних господарських відносин. Цивільна 

правоздатність іноземних підприємств і організацій за чинним законодавством України. 

Правове становище українських юридичних осіб за кордоном.  

Тема 7. Зовнішньоекономічні угоди  

Поняття зовнішньоекономічної угоди. Право, що підлягає застосуванню до правовідносин по 

зовнішньоекономічному контракту. Форма зовнішньоекономічних контрактів. Колізійні 

питання, що мають відношення до змісту зовнішньоекономічних контрактів. Універсальні 

міжнародні конвенції щодо зовнішньоекономічної купівлі-продажу. Конвенція ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів.  

Тема 8. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів  

Поняття міжнародних перевезень. Міжнародні морські перевезення, їх види та правове 

регулювання. Міжнародно-правове регулювання міжнародних авіаційних перевезень. 

Міжнародно-правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень. Міжнародно-

правове регулювання міжнародних залізничних перевезень. Відповідальність перевізника за 

втрату, нестачу і пошкодження вантажу. Позовна давність.  

Змістовий модуль 3 Окремі питання особливої частини міжнародного приватного 

права 

Тема 9. Авторське та патентне право в МПрП  

Міжнародне культурне співробітництво і міжнародна охорона авторських прав.  

Авторські права іноземців в Україні. Міжнародно-правовий захист суміжних прав. 

Міжнародне науково-технічне співробітництво і закордонне патентування винаходів. 

Охорона прав іноземців на винаходи в Україні. Право на товарний знак і боротьба з 



недобросовісною конкуренцією. Міжнародні угоди про охорону прав на винаходи, 

промислові зразки і товарні знаки.  

Тема 10. Сімейне право в МПрП  

Шлюб: поняття і умови. Колізійне законодавство України щодо регулювання сімейно-

шлюбних відносин. Усиновлення. Договори та законодавство України щодо усиновлення. 

Поняття опіки. Законодавство України про опіку і піклування. Поняття права на спадщину. 

Колізії законодавства у галузі спадщини, що виникає на рівні міжнародних відносин.  

Тема 11. Спадкове право МПрП  

Поняття, зміст і сутність міжнародного спадкового права. Колізійні питання за участю 

"іноземного елемента" в сфері спадкового права. 3. Розбіжності правового регулювання, що 

склалися в законодавстві держав в сфері спадкового права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

модулів і тем 

Кількість годин 

 Всього – 90 год. 
 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем. с. р. інд.                             кр                                                 

1 2 3 4 5 6                                  7                                                  

Змістовий модуль 1.  

Загальна частина міжнародного приватного права 

Тема 1. 

Поняття, предмет і система 

міжнародного приватного права. 

    5 2  3       -  

Тема 2.  

Джерела міжнародного приватного 

права.  

    6 2       2 2      -  

Тема 3.  

Колізійні норми.  

   7 2  5       -  

Тема 4.  

Проблеми, пов’язані із застосуванням 

іноземного права 

   10 2      2 6       -  

Разом  

за змістовим модулем 1 

   30 8 4 16   

Змістовий модуль 2.  

Окремі питання загальної та особливої частини міжнародного приватного права 

Тема 5.  

Цивільно-правове становище громадян 

в МПрП.  

6 2  4   

Тема 6. 

Правове становище юридичних осіб в 

МПрП. 

  9 2     

2 

       5   

Тема 7. 

Зовнішньоекономічні угоди. 

   

7 

2         5   

Тема 8. 

Міжнародні перевезення вантажів і 

пасажирів. 

   

8 

2 2      4   

Разом  

За змістовим модулем 2 

 

30 

8 4      18   

Змістовий модуль 3. 

Окремі питання особливої частини міжнародного приватного права 

Тема 9.  

Авторське та патентне 

право. 

   12      4       2        6   

Тема 10. 

Сімейне право в МПрП.  

    7      2        5   

Тема 11. 

Спадкове право в МПрП.  

 

Разом 

за змістовим модулем 3 

   11 

 

 

   30 

     4 

 

 

    10 

      2 

 

 

      4 

      5 

 

 

     16 

  

Всього 90 

 

  26 12      50 

 

- 

 

      2 

 



5. Рекомендована література 
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9. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII // ВВР 

України.— 1994.— N 7.— Ст. 34.  

10. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII // ВВР 

України.— 1994.— N 13.— Ст.64.  

11. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене 
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