
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
 

  Мета курсу – є формування системи теоретичних знань щодо правової природи 
міжнародного приватного права, його методів, системи та специфіки правових норм, 
співвідношення і взаємодія міжнародного приватного і міжнародного публічного права. 

Як відомо, міжнародне приватне право виникло на зіткненні багатьох галузей права та 
національних правових систем у випадках, коли об’єктом правового регулювання 
виступають правовідносини, що ускладнені так званим «іноземним елементом», внаслідок 
чого кілька правопорядки вступають у конфлікт між собою, претендуючи на врегулювання 
одного кола відносин. Тому вивчення курсу повинно бути націлене на вирішення декількох 
складних завдань. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародне приватне право» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Теорія держави і права», 
«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне публічне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти міжнародно-правовою термінологією, користуватися 
понятійним апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою методологією; 
здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та здійснення комунікаційної 
діяльності із зовнішнім середовищем, спілкування з експертами з інших галузей;  здатність 
піддавати аналізу тексти міжнародних договорів з питань, пов’язаних з міжнародним 
приватним правом; здатність встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають 
застосуванню, компетентно користуватися ними; здатність пов’язувати існуючі національні 
засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права; 
здатність передбачати перспективи розвитку та удосконалення національного законодавства 
у галузі міжнародного приватного права. 

Програмні результати навчання: 
знати:  природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним 

акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці; природу та 
характер взаємодії окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальних 
рівнях; юридичну природу, характерні риси і специфіку міжнародного приватного права; 
основні концепції та досягнення науки міжнародного приватного права; принципові 
положення щодо місця та ролі міжнародного приватного права у загальній структурі 
міжнародного права та в окремих національних правопорядках; поняття, предмет, систему та 
джерела даної галузі права; методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному 
праві; найважливіші підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного права; головні 
проблеми, що виникають у національному законодавстві у зв’язку з міжнародним приватним 
правом. 

уміти: розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 
міжнародних відносин чинне законодавство, міжнародні нормативні документи та угоди, 
довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо; розуміти та відстоювати 
національні інтереси України у міжнародній діяльності; самостійно визначати освітні цілі та 
навчання, пошук необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальна частина міжнародного приватного права. Сутність міжнародного 

приватного права. Колізійні норми у міжнародному приватному праві. Механізм 
застосування колізійного регулювання. Суб′єкти міжнародного приватного права.  

Право власності у міжнародному приватному праві. Специфіка правового 
регулювання майнових прав у міжнародному приватному праві. Захист об’єктів  права  
інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві.  

Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві. Зовнішньоторговельні 
угоди (контракти) у міжнародному приватному праві. Договори перевезення у міжнародному 
приватному праві. Кредитні та розрахункові відносини у міжнародному приватному праві.  

Позадоговірні зобов’язання та сімейні, спадкові і трудові відносини у 
міжнародному приватному праві. Зобов’язання із заподіяння шкоди. Міжнародне сімейне 
право. Міжнародне спадкове право. Трудові відносини у міжнародному приватному праві.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Спектор Ольга Михайлівна, д.ю.наук, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства. 
 
 


