
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО 
ПРАВА 

Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про 
міжнародне приватне право як цілісну правову систему та її значення в 
процесі регулювання міжнародних приватних відносин в умовах глобалізації, 
міжнародно-правові концепції, оцінку їх історичного, загальнотеоретичного 
змісту для формування основ юридичного мислення, високої правової 
культури, стійкої мотивації до успішної діяльності в професійній сфері. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Актуальні проблеми 
міжнародного приватного права» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних дисциплінах: «Міжнародний цивільний 
процес», «Міжнародне торговельне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного приватного права, що регулюють міжнародні приватні 
відносини.   

Програмні результати навчання:   
• знати: поняття, особливості та систему міжнародного приватного права; 

функції та принципи міжнародного приватного права; перелік джерел 
міжнародного приватного права; суб’єктів міжнародного приватного 
права; основні тенденції розвитку міжнародного приватного права; 
особливості правового регулювання міжнародних приватних відносин у 
конкретних галузях міжнародного приватного права; особливості 
співвідношення міжнародного приватного і публічного права; чинне 
законодавство України. 

• вміти: аналізувати норми міжнародного приватного права, національне 
законодавство країн, ґрунтуючись на дослідженні національних, 
міжнародно-правових актів універсального та регіонального характеру; 
повно та всебічно досліджувати проблемні аспекти міжнародного 
приватного права; виявляти загальні тенденції розвитку міжнародного 
приватного права, ґрунтуючись на узагальненні змісту фундаментальних 
міжнародно-правових актів; здійснювати аналіз теорії міжнародного 
приватного права на підставі дослідження плюралістичної наукової думки; 
досліджувати проблемні аспекти окремих галузей міжнародного 



приватного права, ґрунтуючись на поглибленому вивченні системи 
міжнародно-правових актів у відповідній сфері; досліджувати, 
аналізувати, систематизувати та узагальнювати здобуті знання щодо 
проблемних аспектів сучасного міжнародного приватного права; 
оцінювати сучасні політичні події у світлі міжнародного приватного 
права. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері регулювання міжнародних приватних відносин.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Особливості предмета міжнародного приватного права в сучасний 

період. Міжнародне приватне право в сучасний період розвитку суспільства. 
Норми міжнародного приватного права у законодавстві України. Особливості 
дії норм міжнародного приватного права різних держав. Особливості дії норм 
міжнародного приватного права України в сучасний період. Норми 
міжнародного приватного права та інтеграція держав. Імперативні норми у 
міжнародному приватному праві. 

Правові проблеми біженців у міжнародному приватному праві. Правові 
проблеми осіб, що потребують додаткового захисту. Правові проблеми осіб, 
що потребують тимчасового захисту. Позовна давність у міжнародному 
приватному праві. Питання міжнародного цивільного процесу у 
міжнародному приватному праві. 

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: залік.   
   


