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Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного 

права 

Тема 1. Загальні засади міжнародного приватного права 

Поняття, правова природа та завдання міжнародного приватного права. 

Історія розвитку міжнародного приватного права. 

Приватно-правові відносини з іноземним елементом як предмет 

міжнародного приватного права. 

Методи міжнародного приватного права. 

Основні засади (принципи) міжнародного приватного права. 

Система міжнародного приватного права. 

Міжнародне приватне право як наука та навчальна дисципліна. 

Місце міжнародного приватного права у правовій системі. 

 

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права 

Система джерел міжнародного приватного права. 

Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права. 

Міжнародний договір у системі джерел міжнародного приватного права. 

Міжнародний звичай договір у системі джерел міжнародного приватного 

права. 

Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного 

права в Україні. 

Гармонізація норм міжнародного приватного права. 

 

Тема 3. Спеціально-юридичні методи регулювання у міжнародному 

приватному праві 

Поняття та зміст колізійного і матеріально-правового регулювання у 

міжнародному приватному праві.  

Матеріально-правове регулювання у міжнародному приватному праві: 

зміст та межі засосування.  

Поняття, структура та види колізійних норм. 

Основні колізійні прив’язки (формули прикріплення). 

Принципи колізійного регулювання. 

 

Тема 4. Застосування колізійних норм та іноземного права у 

міжнародному приватному праві 

Правова кваліфікація. 
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Відсилання в міжнародному приватному праві. 

Проблема обходу закону в міжнародному приватному праві. 

Застосування права країни з множинністю правових систем. 

Іноземне право та передумови його застосування.  

Механізми отримання інформації про зміст права іноземної держави. 

Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві. 

 Інститут імперативних (надімперативних) норм у міжнародному 

приватному праві. 

 

Тема № 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Суб'єкти міжнародного приватного права: загальна характеристика. 

Колізійне регулювання правового статусу фізичної особи в міжнародному 

приватному праві. 

Правовий статус іноземних фізичних осіб в Україні. 

Опіка та піклування в міжнародному приватному праві. 

Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. 

Колізійне регулювання правового статусу юридичних осіб в 

міжнародному приватному праві. 

Колізійно-правове регулювання опіки та піклування.  

Участь держави та юридичних осіб публічного права у приватноправових 

відносинах з іноземним елементом. 

Імунітет держави: поняття, види, сучасні концепції. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного приватного 

права 
Тема № 6. Міжнародне речове право 

Загальні засади речових відносин у міжнародному приватному праві. 

Колізійні питання міжнародного речового права. 

Колізійні норми міжнародного речового права. 

Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві. 

Питання націоналізації іноземної власності. 

Уніфікація колізійних та матеріально-правових норм  міжнародного 

речового права. 

 

Тема № 7. Міжнародне право інтелектуальної власності 

Загальна засади міжнародного права інтелектуальної власності. 

Колізійні питання міжнародного права інтелектуальної власності. 

Міжнародне авторське право. 

Міжнародна охорона авторського права. 

Міжнародна охорона суміжних прав. 

Охорона авторських прав іноземних осіб в Україні. 

Міжнародне право промислової власності. 

Міжнародна охорона прав промислової власності.  

Охорона прав промислової власності іноземних осіб в Україні. 

Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. 

Міжнародні договори у сфері права інтелектуальної власності. 
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Тема № 8 Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

Зобов’язання у міжнародному приватному праві: загальна характеристика 

Поняття та види правочинів із іноземним елементом. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, ознаки та 

особливості правового регулювання. 

Колізійні питання правочинів із іноземним елементом. 

Колізійне регулювання правочинів із іноземним елементом.  

Уніфікація правового регулювання правочинів із іноземним елементом: 

загальна характеристика. 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

(1980 р.). 

Правила ІНКОТЕРМС: зміст та особливості застосування. 

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

 

Тема № 9 Позадоговірні зобов’язання у міжнародному приватному праві 

Недоговірні зобов'язання у міжнародному приватному праві. 

Колізійні питання деліктних зобов'язань з іноземним елементом. 

Колізійне регулювання недоговірних зобов'язань в міжнародному 

приватному праві 

Уніфікація правового регулювання недоговірних зобов'язань в 

міжнародному приватному праві. 

Колізійне регулювання деліктних зобов'язань у праві ЄС. 

 

Тема № 10. Міжнародне сімейне право 

Загальні положення міжнародного сімейного права. 

Правове регулювання укладення шлюбу з іноземним елементом в 

міжнародному приватному праві. 

Правове регулювання особистих немайнових відносин подружжя в 

міжнародному приватному праві.  

Правове регулювання майнових відносин подружжя в міжнародному 

приватному праві.  

Припинення шлюбу в міжнародному приватному праві. 

Міжнародні аліментні зобов’язання. 

Міждержавне усиновлення. 

 

Тема № 11. Міжнародне спадкове право 

Загальні засади правового регулювання спадкових відносин у 

міжнародному приватному праві. 

Колізійні питання спадкування з іноземним елементом. 

Колізійне регулювання спадкування з іноземним елементом. 

Уніфікація правового регулювання спадкування з іноземним елементом. 

Виморочне (відумерле) майно: колізійні питання та особливості 

правового регулювання. 

 

Тема № 12. Міжнародне приватне трудове право 

Загальні положення міжнародного приватного трудового права. 

Міжнародно-правове регулювання праці з іноземним елементом. 



Колізійне регулювання міжнародних трудових правовідносин. 

Правовий режим праці іноземців в Україні. 

Правове регулювання праці громадян України за кордоном. 

 

 

Змістовий модуль 3. Спеціальна частина міжнародного приватного 

права 

Тема 13. Міжнародне приватне процесуальне право 
Поняття та предмет міжнародного цивільного процесу. 

Джерела міжнародного цивільного процесуального права. 

Правові засади участі іноземних осіб у міжнародному цивільному 

процесі. 

Міжнародна підсудність цивільних справ. 

Міжнародна правова допомога. 

Визнання та виконання іноземних судових рішень. 

 

Тема 14. Міжнародний комерційний арбітраж 

Поняття, правова природа та види міжнародного комерційного арбітражу. 

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 арбітражних рішень.  
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