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В С Т У П 
 
Курс міжнародного приватного права викладається з 

метою забезпечення професійної підготовки фахівців за спеціа-
льністю “Правознавство”, що відповідає сучасним кваліфіка-
ційним вимогам. Навчальна дисципліна “Міжнародне приватне 
право” включає питання про предмет і метод міжнародного 
приватного права, його систему та джерела, особливості право-
застосування в даній галузі, підстави та межі застосування іно-
земного приватного права судовими органами України, право-
вий статус суб’єктів, а також вимагає засвоєння особливостей 
правового регулювання відносин власності, зобов’язальних, 
сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, ускладнених 
іноземним елементом.  

Вивчання дисципліни передбачає розуміння студентами 
значення основних категорій міжнародного приватного права,  
змісту основних його інститутів, ознайомлення з судовою та 
арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним еле-
ментом та отримання досвіду аналітичної роботи.  

У результаті опанування навчальної дисципліни “Між-
народне приватне право” студенти повинні:  
 з н а т и  інститути, поняття та категорії міжнародного 
приватного права; сучасний стан проблем науки міжнародного 
приватного права; підстави та межі застосування іноземного  
права; особливості правового статусу іноземних осіб та їх май-
на в Україні; основи правового регулювання міжнародного обі-
гу товарів, робіт, послуг та результатів інтелектуальної діяльно-
сті; особливості розв’язання колізії юрисдикцій; перспективи та 
основні напрями розвитку законодавства, що регулює право-
відносини з іноземним елементом; 
 у м і т и  правильно тлумачити і застосовувати колізійні 
та матеріальні норми міжнародного приватного права; здійсню-
вати правовий аналіз фактичних обставин, що склалися у конк-
ретних правовідносинах; самостійно працювати з нормативни-
ми джерелами; використовувати здобутки науки міжнародного 
приватного права при аргументації власної точки зору та вирі-
шенні професійних завдань. 
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З М І С Т 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1. Поняття міжнародного приватного права 
 
Предмет міжнародного приватного права. Поняття при-

ватноправових відносин міжнародного характеру. Види інозем-
ного елементу в приватноправових відносинах.  

Методи МПП. Колізійно-правовий метод регулювання. 
Матеріально-правовий метод регулювання.  

Система МПП як галузь права та навчальна дисципліна. 
Співвідношення МПП з іншими галузями національного права 
та міжнародним правом. Глобалізація світового господарства та 
зростання ролі міжнародного приватного права.  

Історія науки міжнародного приватного права. Історичні 
та економічні засади виникнення МПП. Норми МПП у римсь-
кому праві. Розвиток науки МПП у країнах Європи. Основні 
концепції міжнародного приватного права у вітчизняній науці. 

 
2. Джерела (форми) міжнародного приватного права 

 
Поняття та види джерел МПП. Подвійний характер 

джерел МПП, їх співвідношення та взаємодія. 
Міжнародні договори як джерела МПП. Договір як засіб 

уніфікації норм МПП. Значення універсальних та регіональних 
міжнародних договорів у сфері МПП. Багатосторонні та дво-
сторонні договори про надання правової допомоги.  

Внутрішнє (національне) законодавство як джерело 
МПП. Значення кодифікації норм внутрішнього права в галузі 
МПП, її види. Основні нормативні акти України, що містять 
норми МПП. Сфера застосування та структура Закону України 
“Про міжнародне приватне право”.  

Поняття правового звичаю, його види. Значення звичаїв 
у регулюванні відносин міжнародної торгівлі, мореплавства та 
міжнародних розрахунків. Роль Міжнародної торгової палати в 
уніфікації звичаїв, правил та термінології. Правила Інкотермс. 
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Значення судової та арбітражної практики і доктрини у 
регулюванні відносин МПП.  

Концепція lex mercatoria, її вплив на судову та арбітра-
жну практику. Форми lex mercatoria. Сучасні тенденції розвитку 
джерел МПП. 

Поняття і види уніфікації та гармонізації норм міжнарод-
ного приватного права. Значення членства України в Гаазькій 
конференції з міжнародного приватного права. Міжнародний 
інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА). Міжнарод-
на торгова палата. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 
(ЮНСІТРАЛ).  
 

3. Загальні засади правозастосування в міжнародному  
приватному праві 

 

Поняття та структура колізійної норми. Загальна класи-
фікація колізійних норм (імперативні, диспозитивні, альтерна-
тивні, кумулятивні). Класифікація колізійних норм за формою 
прив’язки (односторонні та двосторонні). Кумуляція та розщеп-
лення колізійних прив’язок.  

Основні формули прикріплення. Особистий закон фізич-
ної особи. Особистий закон юридичної особи. Закон місцезна-
ходження майна. Автономія волі сторін. Закон місця завдання 
шкоди. Закон країни суду. Закон найбільш тісного зв’язку. За-
кон продавця. Закон прапора. 

Проблема кваліфікації колізійної норми. Основні теорії 
кваліфікації. Конфлікт кваліфікацій. Вирішення проблеми кон-
флікту кваліфікацій у національній доктрині МПП.  

Застосування колізійних норм. Поняття зворотного від-
силання та відсилання до права третьої країни. Інститут “обхо-
ду закону” в колізійному аспекті. Правила встановлення змісту 
та застосування іноземного права відповідно до Закону України 
“Про міжнародне приватне право”.  

Застосування права країн з множинністю правових сис-
тем: інтерперсональні, інтертемпоральні та інтерлокальні колі-
зії. Інститут публічного порядку в МПП. Імперативні норми 
закону країни  суду та закону третьої держави.  

Взаємність і реторсії. 
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4. Суб’єкти міжнародного приватного права 
 
Фізичні особи як суб’єкти МПП. Поняття  особистого 

закону фізичної особи та сфера його дії.  Колізійні аспекти по-
двійного громадянства та безгромадянства фізичних осіб. Особ-
ливості правового статусу іммігрантів, біженців та осіб, яким 
надано політичний притулок, в МПП. Приватноправові аспекти 
встановлення національного режиму для іноземців в Україні.  

Особливості визнання іноземця обмежено дієздатним та 
недієздатним. Колізійні аспекти опіки та піклування. Оголо-
шення іноземця безвісно відсутнім чи померлим та його наслід-
ки в Україні і за кордоном. 

Юридичні особи як суб’єкти МПП. Поняття національ-
ності юридичної особи та особистого закону юридичної особи. 
Критерії визначення особистого закону юридичної особи: місце 
заснування юридичної особи, місцезнаходження адміністратив-
ного центру юридичної особи, місце здійснення основної діяль-
ності, критерій “контролю”.  

Правове становище іноземних юридичних осіб в Украї-
ні. Організаційно-правові форми діяльності іноземних юридич-
них осіб в Україні. Представництва та філії.  

Транснаціональні корпорації в міжнародному приват-
ному праві.  

Особливості створення та діяльності офшорних компа-
ній. Проблеми, пов’язані з правовим регулюванням господарсь-
кої діяльності компаній, розташованих в офшорних зонах. 

Міжнародні юридичні особи. 
Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

Особливості правового становища держави в міжнародному 
приватному праві. Характеристика міжнародних приватних 
правовідносин, учасницею яких є держава.  

Поняття імунітету держави в МПП. Теорії абсолютного, 
функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на форму-
вання національного законодавства про імунітет іноземних 
держав.  

Види імунітету держав в МПП. Юрисдикційний імуні-
тет іноземної держави. Імунітет від попередніх заходів по за-
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безпеченню позова. Імунітет держави від примусового вико-
нання іноземного судового (арбітражного) рішення. Імунітет 
держави від застосування норм іноземного права. Імунітет пра-
вочинів держави. Імунітет власності держави.  

Міжнародні договори щодо імунітету держав. Норми 
про імунітет іноземної держави в законодавстві України. 

 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 
5. Право власності в міжнародному приватному праві 

 
Особливості правового регулювання відносин власності 

в МПП. Колізійні питання права власності. Закон місцезнахо-
дження майна як основний колізійний принцип у сфері майно-
вих правовідносин в МПП. Виникнення та припинення права 
власності та інших речових прав в МПП.  

Колізійні питання права власності та інших речових 
прав на рухоме майно, що перебуває в дорозі.  

Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнарод-
ному приватному праві. Правовий режим діяльності іноземних 
інвесторів в Україні. Гарантії майнових прав іноземних інвес-
торів в угодах СОТ. 

Правове становище власності України за кордоном. Ко-
лізійні аспекти повернення національної культурної спадщини.  

 
6. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному 

праві 
 
Поняття виключних прав на результати творчої діяльно-

сті за участю іноземного елементу. Територіальний характер 
інтелектуальної власності та особливості її регулювання в між-
народному приватному праві. Стокгольмська конвенція Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності 1967 р.  

Міжнародно-правова охорона авторських прав. Уніфі-
кація авторського права. Основні міжнародні угоди щодо охо-
рони авторських та суміжних прав.  

Поняття промислової власності з іноземним елементом. 
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Промислова власність та її міжнародна охорона. Міжнародне 
співробітництво та закордонне патентування прав на об’єкти 
промислової власності. Паризька конвенція про охорону про-
мислової власності 1883 р. 

Угода СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелекту-
альної власності.  

 
7. Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному 

праві 
 

Поняття та види правочинів з іноземним елементом. 
Форма та зміст правочину. Сфера дії права, що застосовується 
до правочину.  

Особливості колізійного регулювання договірних зо-
бов’язань в МПП. Колізійні прив’язки, що застосовуються до 
договірних зобов’язань з іноземним елементом. Автономія волі 
сторін в колізійному праві України.  

Уніфікація правового регулювання в галузі міжнарод-
них комерційних угод. 

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Колізій-
но-правове регулювання міжнародних договорів купівлі-
продажу товарів. Віденська конвенція ООН “Про договори між-
народної купівлі-продажу товарів”. 

Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної 
торгівлі. 

Позадоговірні зобов’язання в МПП. Види позадоговір-
них зобов’язань, ускладнених іноземним елементом, та колізій-
ні підходи до їх регулювання. Сфера дії права, що підлягає за-
стосуванню до зобов’язань, які виникли внаслідок завдання 
шкоди.  

Особливості колізійного регулювання відшкодування 
моральної шкоди.  

Особливості колізійного регулювання відшкодування 
шкоди, завданої іноземною державою. 

Роль міжнародних угод у колізійно-правовому регулю-
ванні зобов’язань із завдання шкоди. Гаазька конвенція про пра-
во, що застосовується до відповідальності виготівника 1973 р. 
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Регламент ЄС 2007 р. про право, що застосовується до делікт-
них зобов’язань. 

Представництво, довіреність та позовна давність у між-
народному приватному праві. 

 

8. Міжнародні перевезення 
 

Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів 
та багажу. Поняття міжнародних перевезень. Міжнародні 
транспортні організації та їх роль в уніфікації законодавства 
про міжнародні перевезення.  

Міжнародні морські перевезення. Колізійні норми Ко-
дексу торговельного мореплавства України. Типові форми чар-
терів. Коносамент та його юридичне значення. Брюссельська 
конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 г. 
(в ред. 1968 г.). Конвенція ООН про морське перевезення ван-
тажів 1978 р. Міжнародна морська організація (ІМО). 

Міжнародні залізничні перевезення. Угода про міжна-
родні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. Угода про між-
народне залізничне сполучення (СМГС) 1951 р. (в ред. 1992 р.). 
Межі відповідальності залізниць внаслідок псування чи втрати 
вантажу. 

Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про 
договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів 
(КДПВ) 1956 р. Митна конвенція про міжнародне перевезення 
вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975 p. Від-
повідальність автоперевізника за втрату вантажу. 

Міжнародні повітряні перевезення. Монреальська кон-
венція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних 
перевезень від 28.05.1999 р. Міжнародна організація цивільної 
авіації (ІКАО). Відповідальність авіаперевізника перед пасажи-
рами та вантажовідправниками за невиконання умов договору.  

Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвен-
ція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними 
шляхами від 22.06.2001 р. 

Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про 
міжнародні змішані перевезення вантажів від 24.06.1980 р. Пра-
вовий режим оператора міжнародного змішаного перевезення. 
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9. Трудові відносини в міжнародному приватному праві 
 

Загальна характеристика трудових відносин в МПП.  
Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 

Принцип автономії волі, закон місця укладення договору, закон 
місця виконання трудової функції.  

Міжнародно-правове регулювання праці. Роль конвен-
цій Міжнародної організації праці (МОП). Європейська конвен-
ція про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 р.  

Працевлаштування іноземців в Україні. Принцип націо-
нального режиму в галузі трудових відносин. Дозвільний поря-
док працевлаштування іноземців в Україні.  

Трудові права українських громадян за кордоном. Праця 
громадян України за контрактом з іноземним роботодавцем. 
Праця громадян України за кордоном за контрактом з українсь-
ким роботодавцем. Ліцензування діяльності, пов’язаної із пра-
цевлаштуванням громадян України за кордоном.  

Правове регулювання праці співробітників міжнародних 
та міжурядових організацій. 

 
10. Шлюбно-сімейні відносини в міжнародному приватному 

праві 
 

Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних 
відносин у праві різних держав. 

Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу 
в МПП. Колізійні норми Сімейного кодексу України. Колізійні 
норми двосторонніх та багатосторонніх угод про правову допо-
могу у цивільних, сімейних та кримінальних справах.  

Майнові відносини подружжя в міжнародному приват-
ному праві. Спільний особистий закон подружжя. 

Міжнародне усиновлення та його наслідки. Законодав-
ство України в галузі усиновлення дітей громадян України іно-
земцями. Європейська конвенція про усиновлення дітей 1967 р. 
Функції консульських установ України за кордоном в галузі 
усиновлення та опіки й піклування. Приєднання України до 
Нью-Йоркської конвенції про стягнення аліментів за кордоном 
1956 р. 
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Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному 
праві. Порядок стягнення аліментів з батьків, які виїжджають за 
кордон на постійне місце проживання.  

 
11. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 

 
Основні колізії у спадкуванні за МПП. Колізійні норми 

спадкового права в законодавстві України.  
Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин. 

Вашингтонська конвенція про одноманітний закон про форму 
міжнародного заповіту 1973 р. Європейська конвенція про 
встановлення правил реєстрації заповітів 1972 р. 

Спадкові права іноземців в Україні. Принцип націона-
льного режиму. Особливості спадкування рухомого та нерухо-
мого майна. Спадкові права українських громадян за кордоном. 
Принцип взаємності. Роль консульських установ України за 
кордоном у сфері захисту спадкових прав громадян України. 

Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному 
приватному праві. 

 
12. Колізія юрисдикцій в міжнародному приватному праві 

 
Поняття колізії юрисдикцій в міжнародному приватно-

му праві. Методи правового регулювання вирішення спорів за 
участю іноземного елементу. 

Принципи правого регулювання вирішення транскор-
донних спорів. Принцип суверенної рівності держав. Принцип 
взаємності. Принцип міжнародної ввічливості. Застосування 
закону місця суду (lege fori). Автономія волі сторін.  

Судовий імунітет та його види. Джерела регулювання 
імунітету в трансграничних відносинах. Конвенція ООН про 
юрисдикційні імунітети держав та їх власності.  

Участь України в міжнародних договорах щодо підсуд-
ності справ з іноземним елементом. Міжнародна підсудність у 
праві України та праві зарубіжних країн.  

Угода сторін щодо зміни міжнародної підсудності. Пра-
во, що застосовується до угод про міжнародну підсудність, та 
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загальні принципи розв’язання правових колізій. Умови дійсно-
сті угоди щодо міжнародної підсудності.  

Вручення судових документів за кордоном. Джерела ре-
гулювання та основні способи транскордонної доставки судо-
вих документів. Колізійні проблеми отримання доказів за кор-
доном. 

Міжнародне приватне право в діяльності міжнародного 
комерційного арбітражу. 
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