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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0302 – «Міжнародні
відносини», напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 1) теоретичні засади
міжнародного приватного права, його історичний розвиток; 2) виникнення та
становлення науки міжнародного приватного права; 3) характеристика джерел
міжнародного приватного права; 4) принципи регулювання міжнародних
приватноправових відносин; 5) загальне вчення про колізійну норму та
застосування іноземного права; 6) правовий статус суб’єктів міжнародного
приватного права; 7) практичні аспекти колізійного та уніфікаційного
регулювання окремих видів приватних відносин; 8) основи міжнародного
цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне
право» є складовою циклу фундаментальної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» і викладається після засвоєння студентами
дисциплін «Порівняльне цивільне право» та «Міжнародне право (основи
теорії)», оскільки з ними найтісніше пов’язана. Навчальна дисципліна
«Міжнародне приватне право» є базовою для наступного вивчення таких
дисциплін
різних
спеціалізацій,
як
«Правове
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності», «Приватне право ЄС» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:
1. «Загальні положення міжнародного приватного права»
2. «Правовідносини в міжнародному приватному праві»
3. «Міжнародне речове право та міжнародне право інтелектуальної власності»
4. «Зобов’язання та інші сфери правовідносин в МПрП».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне приватне
право» є ознайомлення студентів з історією розвитку, категорійно-понятійним
апаратом міжнародного приватного права, джерелами, інститутами та
основними типами колізійних прив’язок, відпрацювання вмінь розв’язання
приватноправових проблем з іноземним елементом та роботи з відповідними
міжнародними та національними нормативними документами.
1.2. Основними завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є
набуття практичних навичок застосування норм, спрямованих на регулювання
цивільних, шлюбно-сімейних та трудових (приватних) правовідносин з
іноземним елементом.
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент
повинен –

знати:
 основні поняття, методи, категорії та інститути міжнародного приватного
права;
 вчення про колізійну норму, особливості колізійного та матеріально –
правового регулювання приватноправових відносин, ускладнених
іноземним елементом;
 особливості становлення та тенденції сучасного розвитку міжнародного
приватного права в Україні та світі;
 основні види та типи колізійних прив’язок (формул прикріплення);
 проблеми, що виникають при застосуванні колізійних норм;
вміти:
 розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також
контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з
питань міжнародного приватного права;
 формулювати юридичні висновки та надавати консультації з питань
міжнародного приватного права;
 проводити юридичний аналіз приватноправових відносин з іноземним
елементом; визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю
законодавств; самостійно робити загальний аналіз іноземного
законодавства на предмет юридичних ризиків; формулювати точно
питання іноземним юридичним радникам;
 представляти інтереси клієнта в цивільних і господарських справах у
судах України, третейських судах, у тому числі в міжнародному
комерційному арбітражі; формувати юридичну позицію й доказову базу,
складати процесуальні документи;
 здійснювати юридичний супровід основних видів зовнішньоекономічних
операцій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин (6 кредитів
ECTS) 7, 6 та 7 семестрах. Зокрема: лекції – 62 год., семінарські заняття – 62
год., самостійна робота – 92 год.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит.
3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання
3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: есе,
тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової роботи, кейс-стаді,
ситуативних тестових завдань, опитування у різних формах.
3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, есе,
кейси, різнорівневі тести, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи
самостійну роботу.
3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної
практичної роботи, есе, кейсів, комбінованих різнорівневих тестів у поєднанні

або без поєднання з конкретними ситуативними завданнями; написання
практичної роботи, рольових ігор, аналізу ситуацій роботи органів судочинства,
зокрема та насамперед міжнародного, практичної роботи міжнародних
інституцій, порівняльного аналізу правових норм.
3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання
теоретичної підготовки (100%) включає: презентацію (20%), глибинність
методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (100%)
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%),
ідентифікацію шляхів і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних)
проблем (25%).
Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання
детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у
робочих програмах навчальних дисциплін.
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Змістовий модуль 1.
«Загальні положення міжнародного приватного права»
РОЗДІЛ І. Вступ до міжнародного приватного права
Тема 1. Загальна характеристика міжнародного приватного права
Сфера дії міжнародного приватного права, його роль в організації
міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків. Значення
міжнародного приватного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття міжнародного приватного права. Предмет міжнародного
приватного права. Приватноправові відносини з іноземним елементом. Поняття
та види іноземного елементу в відносинах цивільно-правового характеру.
Нормативний склад міжнародного приватного права. Колізійні норми.
Матеріально-правові норми в МПрП. Матеріально-правові норми внутрішнього
приватного права. Норми міжнародного цивільного процесу. Уніформовані
норми приватно-правого характеру. Способи регулювання в міжнародному
приватному праві.
Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Різні підходи
в правовій доктрині до предмету, методу, складу норм та місця міжнародного
приватного права в правовій системі. Співвідношення міжнародного
приватного права з внутрішнім приватним правом та міжнародним публічним
правом.

Система науки та навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право».
Роль порівняльного методу дослідження та вивчення міжнародного приватного
права. Система науки міжнародного приватного права в зарубіжних країнах.
Тема 2. Наука міжнародного приватного права
Історія науки міжнародного приватного права. Зародки міжнародного
приватного права у стародавньому світі. Виникнення науки міжнародного
приватного права. Теорія статутів. Німецька доктрина у ХІХ ст. Італійська
доктрина у ХІХ ст. Англо-американська доктрина міжнародного приватного
права ХІХ ст. Міжнародне приватне право у працях російських юристів ХІХ –
ХХ ст. ст. Новітні теорії міжнародного приватного права другої половини ХХ –
початку ХХІ .
Наука міжнародного приватного права в Україні. Становлення науки
міжнародного приватного права на теренах України в останню чверть ХІХ ст. –
на початку ХХ ст. Наука міжнародного приватного права в Україні у радянський
період (1920-ті рр. – 1991 р.). Сучасний етап вітчизняної науки міжнародного
приватного права. Основна література з міжнародного приватного права.
Тема 3. Джерела міжнародного приватного права
Загальні положення про джерела міжнародного приватного права.
Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону. Види джерел
міжнародного приватного права. Судова та арбітражна практика окремих країн
у системі джерел міжнародного приватного права. Питання про доктрину та
«автономію волі» в системі джерел міжнародного приватного права.
Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.
Українське законодавство з питань міжнародного приватного права. Закони про
міжнародне приватне право та інші нормативні акти зарубіжних країн.
Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Види
міжнародних договорів. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані
колізійні та матеріальні норми. Міжнародні центри з підготовки конвенцій в
галузі міжнародного приватного права.
Звичай як джерело міжнародного приватного права. Міжнародні
торговельні звичаї.
РОЗДІЛ ІІ. Основні положення міжнародного приватного права
Тема 4. Загальні засади міжнародного приватного права
Принципи приватного права. Колізійні принципи міжнародного
приватного права. Принцип тісного зв’язку. Принцип автономії волі (lex
voluntatis). Принцип застосування більш сприятливого права для слабкої
сторони відносин.
Правові режими в міжнародному приватному праві. Національний
правовий режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальні режими в
міжнародному приватному праві.
Взаємність в міжнародному приватному праві.

Тема 5. Вчення про колізійну норму
Поняття та передумови колізії законів в міжнародному приватному
праві. Об’єктивна необхідність колізійних норм. Поняття, структура та види
колізійних норм. Поняття статуту правовідносин. Основні формули
прикріплення та сфера їх застосування.
Застосування колізійних норм. Правова кваліфікація. Зворотне
відсилання та відсилання до права третьої країни. Застереження про публічний
порядок. Застосування імперативних норм. Проблема обходу закону.
Специфічні колізії в міжнародному приватному праві.
Іноземне право та передумови його застосування. Встановлення змісту
іноземного права. Механізми отримання інформації про зміст іноземних норм.
Тема 6. Матеріальні норми міжнародного приватного права
Поняття та види матеріальних норм міжнародного приватного права.
Уніфікація в міжнародному приватному праві. Необхідність міжнародноправової уніфікації. Уніфіковані норми. Правова природа уніфікованих норм.
Види та призначення уніфікованих норм. Уніфікація матеріальних та
процесуальних норм.
Внутрішні матеріально-правові норми, які спеціально створені для
регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.
Уніформовані норми міжнародного приватного права.

Змістовий модуль 2.
«Правовідносини в міжнародному приватному праві»
РОЗДІЛ ІІІ. Правовідносини в міжнародному приватному праві
Тема 7. Поняття та особливості міжнародних приватноправових відносин
Поняття та особливості міжнародних приватних правовідносин.
Структура приватноправових відносин з іноземним елементом.
Загальна характеристика суб’єктів міжнародного приватного права.
Об’єкти правовідносин в міжнародному приватному праві. Юридичні факти в
міжнародному приватному праві.
Тема 8. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права
Поняття особистого закону фізичної особи.
Приватноправова право – та дієздатність іноземців в Україні та інших
країнах. Колізійні норми щодо правового статусу фізичних осіб. Безвісна
відсутність та оголошення особи померлою в міжнародному приватному праві.
Уніфіковані правила щодо правового статусу фізичних осіб. Правове
положення іноземців в Україні та в інших країнах.
Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві.
Опіка та піклування в міжнародному приватному праві. Колізійноправове регулювання опіки та піклування. Міжнародно-правові акти у сфері
опіки та піклування.

Тема 9. Юридичні особи в міжнародному приватному праві
Поняття особистого закону юридичної особи. Доктрина та практика
міжнародного приватного права про визначення національності юридичної
особи.
Правоздатність та дієздатність іноземної юридичної особи. Допуск
іноземних юридичних осіб до господарської діяльності. Іноземні юридичні
особи в Україні. Національний режим діяльності іноземних юридичних осіб в
Україні.
Порядок створення підприємств з іноземними інвестиціями в Україні та
їх правовий статус. Участь українських суб’єктів у створенні та діяльності
закордонних юридичних осіб.
Транснаціональні корпорації.
Транскордонні банкрутства.
Тема 10. Участь держави та юридичних осіб публічного права у
приватноправових відносинах з іноземним елементом
Особливості правового положення держави та юридичних осіб
публічного права як суб’єктів міжнародних цивільних правовідносин.
Поняття та види імунітету держави в міжнародному приватному праві.
Юрисдикційний імунітет держави. Імунітет власності держави.
Міжнародні договори про імунітет держави.
Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права.
Тема 11. Правочини, представництво, позовна давність та захист прав в
міжнародному приватному праві
Правочини в МПрП. Право, що застосовується до форми та змісту
правочину. Представництво в міжнародному приватному праві. Право, що
застосовується до довіреності.
Позовна давність в міжнародному приватному праві. Значення та строки
позовної давності в міжнародному приватному праві. Правила позовної
давності, що застосовуються до міжнародних комерційних договорів.
Захист прав в міжнародному приватному праві.

Змістовий модуль 3
«Міжнародне речове право та міжнародне право
інтелектуальної власності»
РОЗДІЛ ІV. Міжнародне речове право
Тема 12. Міжнародне речове право
Колізійні норми міжнародного речового права. Вирішення колізійних
питань права власності в Україні та в інших країнах.
Матеріальні норми міжнародного речового права. Правовий режим
власності іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб

в Україні. Правовий режим власності української держави, громадян України та
українських юридичних осіб за кордоном. Набувальна давність в міжнародному
приватному праві.
Правовий режим іноземного інвестування.
Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві.
Цінні папери в міжнародному приватному праві. Загальні положення про
цінні папери в міжнародному приватному праві. Колізійні норми щодо цінних
паперів. Уніфікація матеріально-правових норм в області цінних паперів.

РОЗДІЛ V. Міжнародне право інтелектуальної власності

Тема 13. Загальна характеристика міжнародного права інтелектуальної
власності
Значення міжнародної охорони прав інтелектуальної власності в
організації економічних, наукових та культурних зв’язків між державами.
Поняття міжнародного права інтелектуальної власності. Особливості
―виключних прав‖ на продукт творчої діяльності з точки зору міжнародного
приватного права. Територіальний характер прав інтелектуальної власності.
Охорона прав інтелектуальної власності іноземців відповідно до
внутрішнього законодавства. Універсальні та регіональні системи охорони прав
інтелектуальної власності. Двосторонні та багатосторонні угоди держав про
охорону прав інтелектуальної власності.
Колізійні питання міжнародної охорони авторських та винахідницьких
прав.
Міжнародні державні та неурядові організації з охорони прав
інтелектуальної власності.
Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному
праві.
Тема 14. Міжнародне авторське право
Бернська та Всесвітня (Женевська) конвенції про авторське право.
Загальні положення.
Проблема країн, що розвиваються, в міжнародній охороні авторських
прав. Участь України в міжнародній охороні авторських прав. Наслідки
приєднання України до Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. та
Бернської конвенції. Інші міжнародні угоди України про взаємну охорону
авторських прав.
Авторські права іноземців в Україні. Авторські права українських
фізичних та юридичних осіб за кордоном.
Міжнародна охорона суміжних прав.
Тема 15. Міжнародне право промислової власності
Історія створення, цілі та загальні положення Паризької конвенції про
охорону промислової власності. Джерела та особливості міжнародної охорони

прав на винаходи, торговельні марки, фірмові найменування, промислові зразки
та на інші види об’єктів промислової власності.
Охорона прав промислової власності іноземців в Україні.

Змістовий модуль 4
«Зобов’язання та інші сфери правовідносин в МПрП»
РОЗДІЛ VІ. Міжнародне зобов’язальне право
Тема 16. Договір в міжнародному приватному праві. Загальні положення
Колізійні питання міжнародних договірних зобов’язань. Регламент ЄС
про право, що застосовується до договірних зобов’язань (Рим І).
Уніфікація матеріально-правових норм міжнародного приватного
договірного права. Принципи європейського договірного права. Принципи
міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА.
Тема 17. Міжнародні комерційні договори
Поняття та види міжнародних комерційних договорів.
Міжнародна купівля-продаж. Колізійні питання договору міжнародної
купівлі-продажу. Віденська Конвенція ООН про договори міжнародної купівліпродажу товарів. Поняття договору купівлі-продажу. Укладення договору
купівлі-продажу, зобов’язання продавця та покупця, відповідальність сторін.
Базисні умови договору.
Колізійні питання та уніфікація матеріально-правових норм щодо
договорів міжнародного лізингу, міжнародного факторингу, міжнародного
франчайзингу та деяких інших міжнародних комерційних контрактів.
Тема 18. Міжнародні перевезення
Поняття та види транспортних перевезень. Загальна характеристика
джерел права, які регулюють різні види перевезень.
Колізійні питання договорів міжнародного перевезення. Уніфікація
правил міжнародних перевезень.
Міжнародні залізничні перевезення. Відповідальність сторін у зв’язку з
перевезенням вантажу по залізницям.
Міжнародні автомобільні перевезення. Відповідальність сторін у зв’язку
з перевезенням вантажів автотранспортом.
Міжнародні повітряні перевезення. Відповідальність сторін у зв’язку з
перевезенням вантажів повітряним транспортом.
Міжнародні морські перевезення. Колізії законів в галузі торговельного
мореплавства та уніфікація морського права. Зобов’язання з морських
перевезень. Фрахтування суден. Коносамент. Чартер. Агентування морських
суден. Відповідальність за доставку та збереження вантажу. Зіткнення суден та
аварія. Рятування.
Міжнародні перевезення внутрішніми водними шляхами.
Міжнародні трубопровідні перевезення.

Тема 19. Міжнародні фінансові зобов’язання
Грошові зобов’язання в міжнародному приватному праві. Валюта боргу.
Валюта платежу. Види гарантійних валютних застережень.
Вексель. Чек. Колізійні питання векселя та чеку. Міжнародні конвенції
щодо векселів та чеків.
Правові засади здійснення міжнародних розрахунків.
Правове регулювання міжнародних кредитних відносин.
Тема 20. Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві
Основні види недоговірних зобов’язань в міжнародному приватному
праві.
Деліктні зобов’язання з іноземним елементом. Колізії законів, які
регулюють зобов’язання із завдання шкоди. Колізійні питання деліктних
зобов’язань в українському законодавстві. Міжнародні договори щодо
деліктної відповідальності.
Зобов’язання із безпідставного збагачення та інші зобов’язання
недоговірного характеру.

РОЗДІЛ VІI. Міжнародне спадкове і сімейне право. Міжнародне
приватне трудове право

Тема 21. Міжнародне спадкове право
Колізійні питання спадкування за законом та за заповітом. Особливості
спадкування нерухомості.
Міжнародно-правове регулювання спадкових правовідносин. Питання
спадкування в договорах про правову допомогу.
Спадкові права громадян України за кордоном та іноземців в Україні.
Тема 22. Міжнародне сімейне право
Загальні положення міжнародного сімейного права.
Правове регулювання укладення шлюбу в міжнародному приватному
праві. Правові наслідки шлюбу. Правовідносини подружжя. Припинення
шлюбу. Колізійні питання розірвання шлюбу. Визнання розлучень, що
здійснені за кордоном.
Правовідносини батьків та дітей в міжнародному приватному праві.
Колізійні питання аліментних зобов’язань.
Міждержавне усиновлення.
Тема 23. Міжнародне приватне трудове право
Поняття міжнародного приватного трудового права. Джерела
міжнародного приватного трудового права. Склад норм міжнародного
приватного трудового права.
Колізійні питання міжнародних трудових правовідносин. Правила
застосування іноземного трудового права.

Особливості правового регулювання окремих випадків міжнародної
праці. Праця українських трудящих-мігрантів. Праця іноземців в Україні на
основі дозволів на застосування їх праці. Праця громадян України у
закордонних дипломатичних установах України та на підставі трудових
контрактів з вітчизняними працедавцями. Короткотермінові відрядження
громадян України за кордон. Спеціальні випадки праці іноземців в Україні.

РОЗДІЛ VІII. Міжнародне приватне процесуальне право

Тема 24. Міжнародний цивільний процес
Поняття і предмет міжнародного цивільного процесу. Джерела
міжнародного цивільного процесу.
Правові засади участі іноземних осіб у міжнародному цивільному
процесі.
Міжнародна підсудність цивільних та комерційних справ.
Надіслання і виконання судових доручень.
Визнання та виконання іноземних судових рішень за українським
законодавством та міжнародними угодами України.
Міжнародне нотаріальне право.
Тема 25. Міжнародний комерційний арбітраж
Поняття, види та джерела правового регулювання міжнародного
комерційного арбітражу.
Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода.
Процедура розгляду справ у міжнародному комерційному арбітражі.
Оспорювання арбітражного рішення. Визнання та виконання іноземних
арбітражних рішень.
Розгляд справ з іноземним елементом спеціальними судами та
альтернативні способи вирішення спорів.
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