
Повна назва: Міжнародне приватне право 

Статус: Дисципліна за вибором студентів циклу професійної та практичної 

підготовки 

Мета: формування науково обґрунтованих знань про сучасний стан міжнародного 

приватного права, основних тенденцій його розвитку в Україні та у світі в цілому, про 

сутність матеріально-правових і колізійних норм, їх місця у правових джерелах, 

особливостях дії та значення для врегулювання правовідносин; поглиблене вивчення 

основних цивільно-правових інститутів, які регулюють правовідносини з «іноземним 

елементом», зокрема, шлюбно-сімейні, трудові, зобов'язальні, а також питання власності, 

міжнародного цивільного процесу і міжнародного комерційного арбітражу.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Міжнародне приватне право» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади, з’ясовується зарубіжний досвід правового регулювання відносин з 

«іноземним елементом»; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань щодо регулювання приватноправових відносин з «іноземним елементом»; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА, ЙОГО ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

1

1 

Поняття, система, 

джерела міжнародного 

приватного права 

18 4 4 

  

10 

1

2 

Суб’єкти 

міжнародного 

приватного права 

18 4 4   10 

3

3 

Правове регулювання 

права власності в 

міжнародному 

приватному праві. 

16 4 4   8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА, 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,  

МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

6

4 

Правочини та 

зобов’язання в 

міжнародному 

приватному праві. 

18 4 4   10 

7

5 

Правове регулювання 

трудових відносин у 

18 4 4   10 



міжнародному 

приватному праві. 

Сімейні відносини у 

міжнародному 

приватному праві. 

8

6 

Міжнародний 

цивільний процесс. 

16 4 4   8 

9

7 

Міжнародний 

комерційний арбітраж. 

16 4 4   8 

Всього 120 28 28   64 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- теоретичні основи міжнародного приватного права, а саме: поняття, предмет, 

джерела, загально-правове регулювання міжнародного приватного права; 

- коло суб’єктів міжнародного приватного права, їх правове становище; 

- положення цивільного, сімейного, трудового та цивільного процесуального 

законодавства, які регулюють приватноправові правовідносини з «іноземним 

елементом», порядок їх застосування  

вміти: 

- оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами з 

міжнародного приватного права, засвоїти зміст правових інститутів міжнародного 

приватного права, об’єктивні закономірності їх розвитку;  

- навчитись тлумачити положення норм міжнародного приватного права; 

- уміти правильно оцінювати практичну ситуацію і приймати оптимальні рішення з 

ефективності застосування в практичній діяльності норм, регулюючих приватно-

правові правовідносини з «іноземним елементом»; 

- уміти кваліфіковано складати відповідні документи, такі як договори, заяви, 

самостійно працювати з нормативними матеріалами, навчальною та спеціальною 

літературою 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час перевірки самостійний робіт, виконаних творчо-пошукових 

завдань, усного опитування, розв’язання практичних ситуацій. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Міжнародне приватне право» проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді іспиту в 11 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 1 10 

Опитування на сем. заняттях 4 5 20 

Виконання письмової самостійної 10 1 10 



роботи 

Реферат 20 1 20 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Кравченко Інна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 5 років. Кількість виданих наукових праць – більше 10. В 2012 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема 

дисертації: «Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні». 

Сфера наукових інтересів – фінансове право, інформаційне право. 
 


