
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
 

Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних 
теоретичних знань з міжнародного приватного права, вироблення у них почуття 
інноваційного характеру і високих навиків професійної діяльності.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне приватне право» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Цивільне право та процес», 
«Екологічне право», «Господарське право» «Трудове право» навчальної 
дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних 
теоретичних знань з міжнародного приватного права, вироблення у них почуття 
інноваційного характеру і високих навиків професійної діяльності. Дисципліна 
пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, зокрема: «Цивільне право та 
процес», «Екологічне право», «Господарське право» «Трудове право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: передбачає опанування інструментарію науки 
міжнародного приватного права, вивчення основних форм міжнародного 
приватного права (міжнародних договорів, національного законодавства, 
судової і арбітражної практики, звичаїв тощо), аналіз колізійних та інших норм 
міжнародного приватного права, розуміння ролі міжнародного приватного права 
у регулюванні міждержавних відносин. 

Програмні результати навчання: 
знати:  основні проблеми науки міжнародного і приватного права; предмет 

міжнародного приватного права, співвідношення міжнародного приватного 
права та міжнародного публічного права, міжнародного приватного права та 
права України; принципи та систему міжнародного приватного права; основні 
категорії міжнародного приватного права; правове становище суб’єктів 
міжнародного приватного права, види суб’єктів міжнародного приватного права; 
механізм захисту суб’єктів міжнародного приватного права; регулювання 
нормами міжнародного приватного права договірних, сімейних, спадкових, 
трудових та інших відносин; 

вміти: використовувати знання міжнародного приватного права у 
вирішенні професійних завдань; застосовувати принципи та норми 
міжнародного приватного права; орієнтуватися у міжнародних 
приватноправових колізіях; тлумачити норми міжнародного приватного права. 

володіти: навичками критичного аналізу, генерування нових ідей у 
вирішенні дослідницьких і практичних завдань; опанування необхідних 
теоретичних положень, що вироблені наукою МПП; освоєння нормативного 
матеріалу, закріпленого законодавством України; ознайомлення з судовою та 
арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним елементом. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Загальна частина міжнародного приватного права. Поняття міжнародного 

приватного права. Джерела міжнародного приватного права. Кодифікація 
міжнародного приватного права на національному рівні. Уніфікація 
регулювання міжнародного цивільного і торгового обігу. Загальні інститути 
міжнародного приватного права. Застосування колізійних норм у міжнародному 
приватному праві. Правові режими у міжнародному приватному праві. Фізичні 



особи в міжнародному приватному праві. Юридичні особи в міжнародному 
приватному праві. 

Особлива частина міжнародного приватного права. Право власності та 
інші речові права в міжнародному приватному праві. Правочини і договори в 
міжнародному приватному праві. Позадоговірні зобов’язання в міжнародному 
приватному праві. Зобов’язання із заподіяння шкоди. Правове регулювання 
іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві. Авторське право та 
суміжні права в міжнародному приватному праві. Договори перевезення у 
міжнародному приватному праві. Міжнародні залізничні перевезення. 
Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні повітряні перевезення. 
Міжнародні морські перевезення. Міжнародне сімейне право. Міжнародне 
спадкове право. Міжнародний цивільний процес і міжнародне приватне право. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


