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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

«Міжнародне приватне право») 
 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
напрям 
підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 
3 
  

Галузь знань 
05 «Соціальні та 
поведінкові 
науки» 
(шифр, назва) 

На вибір студента 
 

Модулів: 
1 
 

Напрями 
051 «Економіка»  

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів –  
1 

Спеціалізація 
Економіка та 
правове 
регулювання в 
бізнесі  

(назва) 

2-й -й 

Курсова робота Семестр 
Загальна кількість 
годин –  90 
 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
 

16 год . 
Практичні, семінарські 
16 год . 
Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
58 год.  
ІНДЗ: 
Вид контролю: залік 

 
 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація. Міжнародне приватне право є правничою навчальною дисципліною, 

яка покликана допомогти студентам освоїти базову правничу термінологію та 

ознайомитись з юридичною практикою у сфері міжнародних приватноправових 
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відносин. Під час вивчення курсу міжнародного приватного права студенти 

розглянуть різновиди міжнародних приватноправових відносин, підстави їхнього 

виникнення, види, структуру, практику та особливості тлумачення і застосування 

колізійних норм, різновиди суб’єктів таких правовідносин тощо. 

Мета: формування знань і практичних навиків, необхідних економісту та 

юристу для успішного здійснення правотворчої та правозастосовна діяльності; 

узагальнення та вивчення позитивного міжнародного приватноправового досвіду. 

Завдання навчальної дисципліни: 

– освоєння термінологічно-категоріального апарату; 

– вивчення законодавства та міжнародних договорів у сфері міжнародних 

приватно-правових відносин; 

– аналіз юридичної практики та розв’язання проблемних задач; 

– формування здатності до системного критичного підходу до вирішення 

юридичних колізій у міжнародних приватно-правових відносинах. 

Предмет: закономірності створення та ефективного функціонування 

міжнародного приватного права та здійснення юридичної діяльності. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати:  

• поняття, предмет, систему та джерела міжнародного приватного права; 

• принципові положення щодо місця і ролі міжнародного приватного права в 

загальній структурі міжнародного права та в окремих національних правопорядках; 

• найважливіші підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного права; 

• тенденції подальшого розвитку цих інститутів у світлі теорії міжнародного 

приватного права та відомої в Україні світової практики їх застосування; 

• методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному праві;. 

вміти: 

• встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, 

правильно користуватися ними; 

• аналізувати тексти міжнародних договорів з питань міжнародного приватного 

права; 

• пов’язувати наявні національні засоби вирішення колізійних питань із 

загальними вимогами міжнародного приватного права; 

• передбачати можливі наслідки застосування національного законодавств. 

Викладання навчальної дисципліни передбачає читання лекцій, проведення 

практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку. 
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Заплановані результати навчання: 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Знання 

спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та/або 

професійної діяльності на 

рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької 

роботи 

теоретичні та практичні аспекти врегулювання 

міжнародних приватноправових відносин, та 

здійснення юридичної діяльності; основні 

напрямки та тенденції розвитку міжнародного 

приватного права у вітчизняних та зарубіжних 

наукових дослідженнях.  

 

 

Уміння 

розв’язання складних задач 

і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог 

аналізувати та критично осмислювати наукові 

праці; здійснювати пошук наукових праць, 

нормативно-правових актів, судових рішень за 

допомогою різних вітчизняних та зарубіжних 

пошукових систем. 

 

 

 

Комунікація 

зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців 

і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються  

дискутувати та обґрунтовувати свою думку з 

приводу наукових та практичних проблем; чітко і 

аргументовано викладати результати дослідження у 

письмових працях (ессе, статтях, тезах доповідей 

тощо). 
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Автономність та 

відповідальність 

прийняття рішень у 

складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових підходів 

та прогнозування 

аналізувати нормативно-правові акти та 

міжнародні договори і контракти з огляду на 

юридичне письмо, застосування юридичної 

термінології тощо; прогнозувати можливі негативні 

наслідки укладення чи розірвання міжнародних 

договорів чи контрактів 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1.  

Теоретичні основи міжнародного приватного права 

Поняття міжнародного приватного права. Спільні риси та відмінності 

міжнародного приватного права від міжнародного публічного права. Система 

міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного права. Норми 

міжнародного приватного права. 

 

Тема 2. 

Реалізація та застосування норм міжнародного приватного права 

Правове регулювання у міжнародному приватному праві: поняття та методи. 

Колізійні норми у міжнародному приватному праві: поняття та структура; види; 

основні формули прикріплення; кваліфікація колізійної норми; конфлікт 

кваліфікації). Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. Обхід 

закону. Встановлення змісту та застосування іноземного права. Застереження про 

публічний порядок та імперативні норми в міжнародному приватному праві. 

Тема 3.  

Суб’єкти міжнародного приватного права 

Фізичні особи в міжнародному приватному праві. Юридичні особи в 
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міжнародному приватному праві. Держава як суб’єкт міжнародного приватного 

права. 

 

Тема 4. 

Право власності  

Загальні засади правового регулювання права власності. Колізійні питання 

права власності. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав. 

Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі. 

Правове положення власності України за кордоном. 

 

Тема 5.  

Міжнародне зобов’язальне право 

Поняття та різновиди правочинів з іноземним елементом. Форма та зміст 

правочину. Сфера дії права, що застосовується до правочину. Особливості 

колізійного регулювання договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Поняття міжнародних перевезень. 

Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу (міжнародні 

морські перевезення; міжнародні залізничні перевезення; міжнародні автомобільні 

перевезення; міжнародні повітряні перевезення; Міжнародні річкові перевезення). 

Зобов’язання із заподіяння шкоди. 

 

Тема 6. 

Трудові відносини 

Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-правове 

регулювання праці. Працевлаштування іноземців в Україні. Трудові права 

українських громадян за кордоном. Відшкодування шкоди працівникові за 

міжнародними договорами України. 
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Тема 7.  

Спадкові відносини 

Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та основні колізії у 

спадкуванні за міжнародним приватним правом. Спадкові права іноземців в Україні. 

Спадкові права українських громадян за кордоном 

 

Тема 8.  

Міжнародний комерційний арбітраж 

Поняття і різновиди міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародні 

регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНІСТРАЛ. 

Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу. 

Арбітражні рішення. Виконання рішень. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
годин  

у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні 
основи міжнародного 
приватного права 

11 2 2   7       

Тема 2. Реалізація та 
застосування норм 
міжнародного 
приватного права 

11 2 2   7       

Тема 3. Суб’єкти 
міжнародного 
приватного права 

11 2 2   7       

Тема 4. Право 
власності 
 

12 2 2   8       

Тема 5. Міжнародне 
зобов’язальне право 

11 2 2   7       

Тема 6. Трудові 
відносини 

11 2 2   7       

Тема 7. Спадкові 
відносини 

11 2 2   7       
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Тема 8. Міжнародний 
комерційний арбітраж 

12 2 2   8       

Усього :   90 16 16   26       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні основи міжнародного приватного права 2 
2 Реалізація та застосування норм міжнародного 

приватного права 
2 

3 Суб’єкти міжнародного приватного права 2 
4 Право власності 2 
5 Міжнародне зобов’язальне право 2 
6 Трудові відносини 2 
7 Спадкові відносини 2 
8 Міжнародний комерційний арбітраж 2 
 Разом  16 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні основи міжнародного приватного права 2 
2 Реалізація та застосування норм міжнародного 

приватного права 
2 

3 Суб’єкти міжнародного приватного права 2 
4 Право власності 2 
5 Міжнародне зобов’язальне право 2 
6 Трудові відносини 2 
7 Спадкові відносини 2 
8 Міжнародний комерційний арбітраж 2 
 Разом  16 

 
 
 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Під час практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних 
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форм проведення поточного контролю:  
- усне опитування; 
- письмове опитування (контрольна робота);  
- тестовий контроль. 

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних 
заняттях.  

Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами 
матеріалу шляхом проведення модулів. Форма модульного контролю за рішенням 
керівника курсу може бути у вигляді: 

- тестів; 
- письмових завдань; 
- усно (колоквіум); 
- комбінованому. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 
на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних 
етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
Результати контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний 

та модульні контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, 
студентові за поточний контроль виставляють «0» балів. 

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою 
шкалою: 

 

№ Бали 
Рівень знань за національною 
шкалою 

1 50 Відмінно 
2 45 Дуже добре 
3 40 Добре 
4 31 Задовільно 
5 26 Достатньо 
6 0 Незадовільно 

 
Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з 

практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про 
свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку 
незадовільно, виставлять «0» балів. Отримані у такому разі («0» балів) враховують 
при визначенні середнього бала. 

Для допущення до модуля студент мусить набрати за результатами поточного 
та модульного контролів не менше 26 балів).  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Кінцева 
оцінка за залік складається із суми середнього бала за поточний та модульний 
контролі з дотриманням пропорції 50% - 50%. Якщо студент набирає менше 51 балу, 
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залік вважається нескладеним. Студент отримує оцінку «незараховано» і складає 
залік за талоном №2. 

 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Кількість набраних балів, 
разом із  поточним, 
модульним контролем 
(національна шкала) 

Код оцінки 
(національна 
шкала) 

Код оцінки за залік  
(міжнародний 
стандарт) 

90 – 100 Зарах A 
81 – 89 Зарах B 
71 – 80 Зарах C 
61 – 70 Зарах D 
51 – 60 Зарах E 
0  - 50 Незарах FX 
0 – 50  на комісії Незарах F 

 
 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

1. Бендевский Т. Международное частное право.-М.: Статут, 2005.- 446 с. 
2. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2009. 
3. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про 

міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с. 
4. Вишновецька С. В., Корнєєв Ю. В. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / 

С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 
164 с. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право.-М.: Эксмо, 2009.-704с. 
6. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. – М., 2011. – 1308с. 
7. Канашевский В.А. Международное частное право. - М.: Международные 

отношения, 2009.-752с. 
8. Килимник І. І. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І. І. Килимник, А. 

М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 111 с. 

9. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 
право и сравнительное правоведение. – М.:Международные отношения, 2003.- 
480с. 

10. Міжнародне приватне право // за ред.Кузьменка С.Г.-К.: Центр учбової 
літератури, 2010.-316с. 

11. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. – 
2-ге видання. – К.: Алерта, 2014. – 656 с. 

12. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник.-К.: 
Алерта, 2017.-504с. 

13. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2006. 
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— 608 с. 
 

Додаткова 
14. Агамагомедова С. А. Взаимовлияние международного и национального права 

в сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности / С. А. 
Агамагомедова // Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 122–129. 

15. Асосков А. Коллизионное регулирование различных видов трансграничных 
договоров с участием потребителя / А. Асосков // Хозяйство и право. – 2011. – 
№ 5. – С. 21–35. 

16. Бичківський О. О. Модернізація колізійної прив'язки Lex rei sitae в англо-
американському спадковому праві / О. О. Бичківський // Вісник Запорізького 
національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 2. – С. 83–93. 

17. Бичківський О. О. Тлумачення та кваліфікація у колізіях спадкування в МПП / 
О. О. Бичківський // Запорізькі правові читання: тези доп. щоріч. Міжнар. 
наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18–19 трав. 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 
277–278.  

18. Виговський О. І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері 
міжнародного речового права / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства 
юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 66–71. 

19. Кисіль В. І. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві 
/ В. Кисіль // Право України. – 2013. – № 7. – С. 154–182. 

20. Кудашкин В. В. Коллизионные правоотношения в международном частном 
праве / В. В. Кудашкин // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 52–63. 

21. Мережко О. Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві / О. 
Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34–36. 

22. Мирзоев Р. А. Суть и содержание защиты имущественных прав иностранных 
физических и юридических лиц / Мирзоев Р. А. // Право і суспільство. – 2011. 
– № 4. – С. 236–242. 

23. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та 
інших речових прав у міжнародному приватному праві / М. Михайлів // Право 
України. – 2013. – № 7. – С. 71–81. 

24. Розгон О. В. Деякі колізійні питання регулювання спадкових відносин з 
іноземним елементом / О. В. Розгон // Вісник Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 872 : Серія "Право", Вип. 6. – С. 
104–108. 

25. Савельева Е. Г. Фрагментация международного права и ее позитивная роль в 
вопросе регулирования защиты права собственности на универсальном и 
региональном уровнях / Е. Г. Савельева // Российский юридический журнал. – 
2013. –№ 3. – С. 65–71. 

26. Хачатрян В. Колізійні питання правового регулювання відносин власності в 
контексті договорів про правову допомогу / В. Хачатрян // Підприємництво, 
господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 39–42. 

27. Христенко Н. Зародження права власності в міжнародному праві / Н. 
Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 148–
150. 

28. Шупінська О. Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному 
приватному праві деяких країн Європейського Союзу / О. Шупінська // Право 
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України. – 2007. – № 12. – С. 130–134. 
29. Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному 

приватному праві / О. Шупінська // Право України. – 2006. – № 7. – С. 127–
130. 
 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua. 
2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua. 
3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.  
4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/ 
5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/ 




