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Особливості методики аналізу нормативно-правових 

актів, що регулюють Міжнародне приватне право 

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

У  МІНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

Мета вивчення дисципліни: 

 самостійно аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють відносини  

суб’єктів Міжнародного права ; 

 здатність характеризувати національне законодавство з точки зору його 

відповідності міжнародному приватному праву ; 

 уміння аналізувати колізійні та матеріально-правові норми міжнародних договорів 

та правильно їх застосовувати;  

 уміння розвивати своє юридичне мислення;  

 здійснювати аналітичну роботу, самостійно  

працювати з навчальною і спеціальною  

літературою.  



Обсяг – 4 кредити,   

              120 годин, 

 в т.ч. лекцій –26 год.,  

практичні заняття –26 год. 

самостійна  68 год. 

 

Особливості методики аналізу нормативно-правових 

актів, що регулюють міжнародні відносини 

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

ПЕРІОД НАВЧАННЯ 

 

РІК ПІДГОТОВКИ – 3-й  

СЕМЕСТР – 5-й 

 

 



Вивчення дисципліни додатково  сприяє 

формуванню студентом таких 

компетентностей 

Здатність до навчання, сприйняття, засвоєння та відтворення навчальної інформації; 

Здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів; 

Здатність до пошуку, систематизації та обробки інформації за 
допомогою сучасних інформаційних технологій; 

Здатність до критичного осмислення поведінки і здатність до 
самокритики; 

Знання методів та принципів правового регулювання відносин у 
сфері біржової діяльності; 

Самостійне засвоєння системи знань та умінь, навчальної інформації. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 Міжнародне приватне право як галузь права 

 Джерела міжнародного приватного права 

 Колізійні норми в міжнародному приватному праві 

 Суб’єкти міжнародного приватного права 

 Право власності в міжнародному приватному праві 

 Міжнародний договір купівлі-продажу 

 Міжнародні перевезення 

 Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві 

 Спадкове право 

 Міжнародний комерційний арбітраж Визнання та  

виконання рішень іноземних судів, арбітражів та  

доручень іноземних органів юстиції 

 



Навчально-методичне,  інформаційне 

забезпечення 

•Робоча програма  навчальної дисципліни 

•Лекційний матеріал 

•Методичні вказівки до  проведення практичних 

занять 

•Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної та  індивідуальної роботи 

• Проекти процесуальних документів 

 



Кадрове забезпечення 

 

 

 

асистент кафедри  

господарського права та процесу  

Павліченко Оксана Андріївна  



Обирайте саме нас  

щоб бути 

професіоналом! 


