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Становлення та розвиток доктрини міжнародного приватного права 

 
Анотація. Дисципліна «Становлення та розвиток доктрини міжнародного приватного права» належить 
до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний, професійний та 
науковий розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на формування юриста-міжнародника, 
здатного до розуміння та сприйняття сучасної доктрини міжнародного приватного права та визначення 
тенденцій його розвитку. Особлива увага приділяється аналізу теоретичних засад правового 
регулювання приватних відносин з іноземним елементом, уніфікації міжнародного приватного права, 
вплив доктрини на  удосконалення законодавства України в цій сфері. 
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного 
приватного права;  
Кисіль Василь Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри міжнародного приватного права 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання щодо розвитку доктрини міжнародного приватного 
права, особливостей уніфікаційного та колізійного регулювання приватних відносин з іноземним 
елементом, перспектив  удосконалення законодавства України. 
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 

1. Здатність до усвідомлення сучасних тенденцій розвитку доктрини міжнародного приватного 
права, теоретичних засад колізійного та уніфікаційного регулювання міжнародних приватно-
правових відносин, особливостей правового регулювання окремих видів особистих 
немайнових та майнових відносин, ускладнених іноземним елементом.      

2. Здатність ідентифікації наслідків  впливу доктрини міжнародного приватного права на розвиток 
механізмів колізійного регулювання приватних відносин у сфері міжнародного приватного 
права. 

Спеціальна компетентність 1. Здатність до усвідомлення сучасних тенденцій розвитку доктрини 
міжнародного приватного права, теоретичних засад колізійного та уніфікаційного регулювання 
міжнародних приватно-правових відносин, особливостей правового регулювання окремих видів 
особистих немайнових та майнових відносин, ускладнених іноземним елементом.      
Аспірант буде знати:  

1) основні фактори, що впливають на формування напрямків розвитку доктрини міжнародного 
приватного права та її змістовні характеристики;  

2) особливості та практичні наслідки взаємодії уніфікованих колізійних норм та колізійних норм 
національного права в процесі застосування учасниками відносин, судами та іншими повноважними 
органами. 
Аспірант буде вміти: 

1) застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із 
удосконаленням механізмів колізійного регулювання особистих немайнових та майнових відносин, 
ускладнених іноземним елементом; 

2) розробляти практичні рекомендації з удосконалення законодавства України у сфері 
міжнародного приватного права;  

3) визначати основні тенденції уніфікації норм міжнародного приватного права та моделювати й 
попереджати основні перспективи приєднання України до міжнародних конвенцій та участі  в 
спеціалізованих міжнародних організаціях та інституціях.  
Спеціальна компетентність 2. Здатність ідентифікації наслідків впливу доктрини міжнародного 
приватного права на розвиток механізмів колізійного регулювання приватних відносин у сфері 
міжнародного приватного права  
Аспірант буде знати:  

1) загальні засади колізійного регулювання приватних відносин з іноземним елементом; 
2) механізми застосування колізійних норм, шляхи вирішення проблем застосування колізійного 

методу регулювання відповідних відносин; 
3) особливості визначення правового положення суб’єктів міжнародних приватно-правових 

відносин;  
4) основні чинники, що впливають на регулювання права власності та інших речових прав в 

міжнародному приватному праві 
5) специфіку колізійного регулювання договірних та недоговірних зобов’язань. 

Аспірант буде вміти: 
1) виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку роботу у сфері 

міжнародного приватного права; 
2) представляти інтереси держави, юридичних та фізичних осіб в судових та інших органах 

України та іноземних країн з проблем міжнародного приватного права. 
Змістові модулі:  

 Становлення доктрини міжнародного приватного права. 

 Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права. 

 Загальні засади колізійного регулювання в міжнародному приватному праві. 
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 Правове положення суб’єктів в сучасному міжнародному приватному праві. 

 Право власності та інші речові права в міжнародному приватному праві. 

 Міжнародне зобов’язальне право. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.05 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


