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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Міжнародне приватне право 

Викладач (-і) к.ю.н. Турчак І.О. 

Контактний телефон викладача +38(050)1576636 

E-mail викладача Irynat210876@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредита EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути використані у розробці 

нормативно-правових актів; у забезпеченні дотримання законодавства суб‘єктами права; у 

здійсненні професійної діяльності у повній відповідності до закону; у вмінні реалізовувати 

норми міжнародного приватного права в професійній діяльності, правильному застосуванні 

нормативно-правових актів міжнародного приватного права; юридично грамотній кваліфікації 

фактів і обставин міжнародно-правових відносин; при забезпеченні законності та 

правопорядку, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 

обовʼязків; у володінні юридичною термінологією та юридичною технікою, правильному 

відтворенні результатів професійної діяльності в юридичній та іншій документації; у 

проведенні юридичної експертизи нормативно-правових актів; при тлумаченні нормативно-

правових актів, при підготовці кваліфікованих юридичних висновків і консультацій у сфері 

міжнародного приватного права. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є формування 

знань про правове регулювання міжнародних приватних правовідносин  та основних умінь по 

застосуванню законодавства у сфері міжнародного приватного права. А також засвоєння 

студентами основних правових понять, категорій, міжнародно-правових інститутів, базою 

для яких є Конституція України та чинне законодавство у міжнародному приватому праві, 

зокрема, досконале знання нормативних та теоретичних положень, які стосуються підстав 

виникнення, зміни чи припинення міжнародно-правових зобов‗язань, їх окремих видів, в 

тому числі основних понять колізійного права; вчення про субєктів міжнародного 

приватного права, поняття та склад іноземного елементу; оволодіння новітніми науковими та 

практичними досягненнями держав у сфері імплементації міжнародних угод, які визначають 

засади міжнародного приватного права; вироблення навичок та вмінь комплексного аналізу та 

тлумачення правових норм; знання правничої термінології та здатність до використання цього 

правового інструментарію на практиці. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Знання теоретичних аспектів предмету «Міжнародне приватне право»; основні положення 

господарського зобов‘язального права; особливості окремих видів міжнародно-правових 

відносин; знання чинного законодавства України у сфері міжнародно-правових відносин; 

практику застосування чинного законодавства у сфері міжнародного права; практику 

тлумачення законодавства у сфері міжнародного приватного права; загальну та спеціальну 

частини міжнародного приватного права, а саме ознак та видів міжнародно-правових 

правовідносин, правового статусу суб‗єктів міжнародного права, правового регулювання 

окремих видів міжнародно-правових відносин. здатність до тлумачення і узагальнення правової 

інформації; навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності; високий рівень 

дотримання законодавства у діяльності учасників міжнародних приватних правовідносин; 

вживання необхідних заходів до відновлення порушених прав суб‘єктів міжнародного 

приватного права; систематичне підвищення кваліфікації, вивчення законодавства і практики 



його застосування; ухвалення рішень і вчинення юридичних вчинків у повній відповідності до 

законодавства; юридично правильну кваліфікацію фактів і обставин, розробку документів, що 

мають юридичний зміст; здійснення правової експертизи документів; надання кваліфікованих 

юридичних консультацій у сфері міжнародного приватного права. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 081«Право» ІІ нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр      

Тема 1. Предмет та система 

міжнародного приватного права. 
Поняття, предмет і система 

міжнародного приватного права. 

Розвиток науки міжнародного 

приватного права.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Джерела та методи 

міжнародного приватного права. 
Поняття джерела міжнародного 

приватного права та їх види у різних 

правових системах. Внутрішнє 

законодавство як джерело 

міжнародного приватного права. Види 

законів та нормативно-правових актів, 

які є джерелами міжнародного 

приватного права. Норми міжнародних 

угод як основне джерело міжнародного 

приватного права. Поняття звичаю. 

Міжнародний звичай. Судова та 

арбітражна практика. Зближення 

національного законодавства різних 

держав. 

Порівняльний метод і 

міжнародне приватне право. Історія 

розвитку порівняльного методу. 

Об'єкти порівняння у міжнародному 

приватному праві. Правові системи як 

об'єкти дослідження у міжнародному 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



приватному праві. Мета порівняльного 

методу. Юридико-технічні методи 

регулювання відносин у 

міжнародному приватному праві. 

Колізійний метод регулювання. 

Колізійні норми: загальна 

характеристика, структура, види. 

Місце колізійних норм у джерелах 

права. Матеріально-правовий метод і 

матеріально-правові норми. 

Тема 3. Правовий статус фізичних 

осіб у міжнародному приватному 

праві. 
Правові засади регулювання 

статусу фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві. Правові режими, що 

надаються іноземцям для реалізації 

їхніх прав та обов'язків. Правота 

дієздатність іноземців. Законодавство 

України про поняття "іноземець" та 

зміну правового статусу іноземців. 

Правовий статус іноземців    в    

Україні,    їхні    право    та    

дієздатність.  Основні питання 

правового   статусу   громадян   

України   за   кордоном.   Взаємність   

щодо фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві. Особливості 

правового статусу біпатридів.   

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Юридичні особи та держава 

у міжнародному приватному праві 
Поняття "юридична особа". 

Особистий статут і "національність" 

юридичної особи. Загальна 

характеристика правового статусу 

іноземних суб'єктів господарської 

діяльності в Україні. Види діяльності 

іноземних суб'єктів господарювання. 

Представництва іноземних суб'єктів 

господарської діяльності. Правовий 

статус суб'єктів господарювання 

України за кордоном. 

Транснаціональні корпорації та 

міжнародні юридичні особи. Ознаки 

притаманні ТНК. Нормативно-правові 

акти, що регулюють діяльність ТНК. 

Держава у цивільних правовідносинах 

з "іноземним елементом". Правовий 

статус держави у міжнародних 

організаціях. Органи та особи, що 

діють від імені України як суб'єкта 

міжнародного приватного права. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Імунітет держави у міжнародному 

приватному праві. Види імунітету, що 

відомі у практиці держав. 

Застосування на практиці принципу 

імунітету. Юрисдикційний імунітет 

України. 

Тема 5. Право власності у 

міжнародному приватному праві. 
Нормативно-правові акти, які 

регулюють питання власності у 

міжнародному приватному праві. 

Загальні питання права власності у 

відносинах з "іноземним елементом" 

за законодавством України. Правовий 

статус об'єктів, що є спільними для 

кількох держав. Колізійні питання 

права власності у міжнародному 

приватному праві. Колізійні питання 

права власності за законодавством 

України. Правове регулювання режиму 

майна іноземних держав та 

юридичних осіб, СП і міжнародних 

організацій, що знаходиться на 

території України. Об'єкти в Україні, 

що не можуть бути у власності 

іноземних суб'єктів права. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

25 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Зовнішньоекономічні 

договори.    
Закон України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" від 

16 квітня 1991р. Види діяльності, 

якими можуть займатися в Україні та 

за її межами суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні договори 

(контракти) і право, застосовуване до 

них законодавством України. Умови та 

облік (реєстрація) 

зовнішньоекономічних договорів. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Шлюбно-сімейні відносини у 

міжнародному приватному праві.  
 Поняття "шлюбу" у різних правових 

системах. Матеріальні умови 

укладення шлюбу,що існують у 

правових системах сучасності. 

Формальні умови укладення шлюбу, 

що існують у правових системах 

сучасності. Особисті відносини між 

подружжям за національним правом. 

Майнові права та обов'язки подружжя 

за національним правом. Розірвання 

шлюбу за національним правом. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2;4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Колізійні питання оформлення шлюбу 

в міжнародному приватному праві.  

Тема 8. Правове регулювання 

трудових відносин.   
Трудові відносини з "іноземним 

елементом" та джерела їх 

регулювання. Колізійні прив'язки, 

застосовувані до регламентації 

трудових відносин з "іноземним 

елементом". Міжнародні договори 

України з питань трудової діяльності 

та соціального захисту працівників. 

Праця громадян України за кордоном. 

Праця іноземців в Україні. Зміст Угоди 

про співробітництво в галузі трудової 

міграції та соціального захисту 

трудящих-мігрантів. Відшкодування 

шкоди працівникові за міжнародними 

договорами України. 

Лекція  

 

[1-4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

- До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9.  Деліктні зобов’язання у 

міжнародному приватному праві. 
Зміст деліктного зобов'язання. Умови 

настання деліктного зобов'язання в 

національних правових системах. 

Вплив усуспільнення виробництва та 

науково-технічного прогресу на 

деліктні зобов'язання. Колізійні 

питання деліктних зобов'язань з 

"іноземним елементом" у 

національному праві. Регулювання 

деліктних зобов'язань з "іноземним 

елементом" у внутрішньому 

законодавстві України. Норми про 

зобов'язання з делікту в міжнародних 

договорах України. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Міжнародний цивільний 

процес. 
Доктрина про міжнародний 

цивільний процес. Органи, що 

займаються захистом суб'єктивних 

цивільних справ, та принцип lex Logi. 

Національні акти України про засади 

процесуального статусу іноземців. 

Національні акти іноземних 

держав про засади процесуального 

статусу іноземців та іноземних 

підприємств і організацій. Цивільні 

процесуальні норми у міжнародних 

договорах за участю України. 

Уніфікація норм міжнародного 

цивільного процесу в актах 

міжнародних організацій. Уніфікація 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



норм міжнародного цивільного 

процесу в актах об'єднань держав. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв‘язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв‘язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв‘язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв‘язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв‘язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв‘язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв‘язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими нормами законодавства 

він користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 



перевірка та оцінювання. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (75 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (5 

балів). 

 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2‖, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному 

занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 



8. Рекомендована література 

 Основна література 
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446с. 
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К:Атіка, 2012-565с. 
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Додаткова  література 
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18.   Ашера Д. Международньїй арбитражньїй суд МТП // Хозяйство и право,- М., 1996.-Х‖ 

10,-С. 162-166. 

19.   Бабаев М. X. Международньїй договор и источники международного частного права /7 

Вестник Киевского ун-та. Международньїе отношеиия и международное право. Вьіп. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

  
www.president.gov.ua Президент України 

www.rada.gov.ua Верховна Рада України 

www.kmu.gov.ua Кабінет Міністрів України 

www.ccu.gov.ua Конституційний Суд України 

www.scourt.gov.ua Верховний Суд України 

 

 

www.sc.gov.ua/ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ 

 

 

http://www.president/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/


www.arbitr.gov.ua Вищий Господарський Суд України 

www.ombudsman 

.kiev.ua 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
www.rainbow.gov.ua Рада національної безпеки та оборони України 

www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України 

www.vru.gov.ua Вища рада юстиції України            

www.gp.gov.ua  Генеральна прокуратура України 

www.cvk.gov.ua Центральна виборча комісія України 

www.uba.kiev.ua Асоціація правників України 

www.pravosud.org.ua Українське правосуддя 

www.nplu.kiev.ua Національна парламентська бібліотека України 

www.uamedia.visti.net/

golos 

Газета «Голос України» 

www.uamedia.visti.net/

uk 

Газета «Урядовий кур‘єр» 

www.pravo.biz.ua Електронна бібліотека з правознавства 
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