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1. Програма навчальної дисципліни
Предмет навчальної дисципліни є суспільні відносини в сфері колізійного
регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Міжнародне
приватне право» пов’язана з такими навчальними дисциплінами «Теорія
держави і права», «Міжнародне право», «Цивільне право».
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни “Міжнародне приватне право” є
набуття курсантами відповідного рівня юридичного мислення, формування їх
професійної ментальності та належної правової культури, закладення стійких
психологічних стереотипів щодо безумовного дотримання вимог законодавства,
захисту прав та інтересів учасників приватноправових відносин з іноземним
елементом.
Основні завдання дисципліни:
- сформувати уявлення про основні проблемні питання, що існують у сфері
міжнародного приватного права;
- сформувати знання нормативного змісту основних інститутів
міжнародного приватного права;
- сформувати вміння використовувати отриманні знання на практиці;
- сформувати вміння аналітичного дослідження нормативно-правових
актів та доктринальних джерел у сфері міжнародного приватного права;
- виробити творчий аналітичний підхід до розв'язання найбільш
поширених проблемних ситуацій, які виникають у світовій та національній
практиці застосування певних норм міжнародного права, вміння ретельного
аргументування варіантів рішень, що пропонуються.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі ступеня вищої
освіти повинні:
знати:
- поняття, предмет і методи міжнародного приватного права;
- принципи міжнародного приватного права;
- проблеми міжнародного приватного права в сфері зовнішньоекономічної
діяльності;
- проблеми прав, свобод і обов‘язків іноземців в Україні та громадян
України за кордоном;
- проблеми колійного регулювання різних інститутів міжнародного
приватного права;
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- проблеми уніфікації різних інститутів міжнародного приватного права;
- проблеми обходу закону в міжнародному приватному праві;
- проблеми відсилання до закону третьої держави та проблема зворотного
відсилання;
- проблеми застереження про публічний порядок;
- проблеми застосування судами іноземного права;
- проблеми, пов’язані із захистом прав наших співвітчизників за кордоном,
а також питання стану та забезпечення в Україні прав іноземців та осіб без
громадянства, іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій у
випадках, коли перераховані види суб’єктів вступають у правові відносини, що
складають об’єкт регулювання міжнародного приватного права.
- загальні тенденції розвитку основних інститутів міжнародного
приватного права, щоб визначити нагальні потреби та можливі шляхи їх
вирішення у процесі вдосконалення нашого національного права.
вміти:
- аналізувати тексти міжнародних договорів з питань, пов'язаних з
міжнародним приватним правом;
- тлумачити міжнародне, національне та зарубіжне законодавство у даній
сфері;
- характеризувати окремі інститути міжнародного приватного права;
- встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають
застосуванню, вірно користуватися ними;
- пов'язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з
загальними вимогами міжнародного приватного права;
- знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та
процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у
правовідносинах з іноземним елементом;
- знаходити місце конкретних приватних норм у загальній системі
міжнародного приватного права;
- пов'язувати їх аналіз з тенденціями розвитку відповідних підгалузей
міжнародного приватного права;
- аргументувати свої пропозиції щодо можливого удосконалення
правового регулювання відповідних відносин у нашому національному
законодавстві.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри теорії держави та права які
безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на
електронну пошту за адресою: viktorovichk@mail.ua.
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Структура навчальної дисципліни.
Тема 1. Міжнародне приватне право, як окрема галузь права
Сфера дії міжнародного приватного права, його роль в організації
міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків. Значення
міжнародного приватного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Принципи та
функції міжнародного приватного права. Предмет міжнародного приватного
права. Приватні відносини міжнародного характеру. Поняття та види іноземного
елемента у відносинах цивільно-правового характеру.
Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві.
Визначення
застосованого
права
на
основі
колізійних
норм
внутрішньодержавного права. Визначення застосованого права на основі
уніфікованих колізійних норм. Вибір застосованого права сторонами
правовідносин (Lex voluntatis). Метод регулювання за допомогою уніфікованих
матеріально-правових норм. Застосування міжнародно-правових звичаїв та норм
внутрішньодержавного права, що призначені для відносин цивільно-правового
характеру з іноземним елементом. І
Феномен світового процесу внутрішньонаціональної кодифікації
міжнародного приватного права, його етапи і суть. Поняття, причини, значення
та цілі уніфікації регулювання міжнародного цивільного і торгового обігу.
Уніфікація в широкому і вузькому значенні цього поняття
Міжнародні організації, котрі займаються практичними та науковими
питаннями міжнародного приватного права, їх роль і спеціалізація. Форми
уніфікації. Особливості уніфікації в різних регіонах світу. Проблеми уніфікації
регулювання міжнародного цивільного і торгового обігу в рамках Співдружності
Незалежних Держав. Національний режим та режим найбільшого сприяння.
Спеціальний режим. Взаємність та її види. Матеріальна та формальна взаємність.
Реторсії в міжнародному приватному праві.
Тема 2. Суб`єкти міжнародного приватного права.
Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Правовий
статус фізичних осіб в міжнародному приватному праві. Правові режими, що
надаються іноземцям. Правоздатність іноземних громадян та осіб без
громадянства. Колізійні питання дієздатності іноземців. Обмеження дієздатності
іноземців. Визнання іноземця безвісно відсутнім чи оголошення його померлим.
Правове становище громадян України за кордоном.
Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Правовий
статус юридичних осіб у правовідносинах з іноземним елементом. Класифікація
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юридичних осіб в міжнародному приватному праві. Поняття особистого статуту
та визначення “національності” юридичної особи. Іноземні юридичні особи в
Україні. Представництва іноземних юридичних осіб. Діяльність українських
юридичних осіб за кордоном.
Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. Теорії імунітету
іноземної держави. Види імунітету держави. Судовий імунітет. Імунітет від
попереднього забезпечення позову. Імунітет від примусового виконання
судового рішення. Імунітет власності держави.
Тема 3. Право власності та правочини в міжнародному приватному
праві.
Колізійні норми міжнародного речевого права. Вирішення колізійних
питань права власності в Україні та в інших країнах. Матеріальні норми
міжнародного речового права. Правовий режим власності іноземної держави,
іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим
власності української держави, громадян України та українських юридичних
осіб за кордоном. Правовий режим іноземного інвестування. Правові питання
націоналізації в міжнародному приватному праві. Цінні папери в міжнародному
приватному праві. Загальні положення про цінні папери в міжнародному
приватному праві. Колізійні норми в сфері обігу цінних паперів. Уніфікація
матеріально-правових норм в регулювання обігу цінних паперів.
Місце інститутів правочинів і договорів в міжнародному приватному
праві. Джерела правового регулювання правочинів та договорів в міжнародному
приватному праві України та іноземних держав. Міжнародні договори України
та іноземних держав як джерело правового регулювання правочинів та договорів
в міжнародному приватному праві. Регулювання правочинів та договорів в
рамках Співдружності Незалежних Держав. Поняття "зовнішньоекономічного
правочину" та "правочину з іноземним елементом" в праві України.
Загальне поняття зовнішньоекономічного договору. Взаємопов’язаність
речового та зобов’язального статутів. Специфіка та визначення
зовнішньоекономічного
договору.
Законодавство
України
про
зовнішньоекономічні договори.
Зовнішньоторгівельна угода (контракт). Поняття та визначення контракту у
міжнародному приватному праві (Віденська конвенція 1980 р. про міжнародні
договори купівлі-продажу товарів). Компенсаційні угоди. Специфіка
зовнішньоторгівельних угод (залежність від міжнародних економічних
договорів). Принцип автономії волі у контрактах. Законодавство України щодо
автономії волі у зовнішньоекономічних договорах (ст.6 зазначеного Закону).
Принцип lex loci actus та проблема "укладення договору між відсутніми".
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Національне законодавство України про форму зовнішньоекономічного
договору. Основні вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України від 5.10.95 р. № 75.
Уніфіковані норми, що стосуються міжнародних контрактів. Форми
правового регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. Гаазькі конвенції з
питань купівлі-продажу товарів. Основні положення Конвенції про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів. Нью-Йоркська конвенція 1974 р. про
позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів.
Поняття та види форм міжнародних комерційних розрахунків. Поняття про
“валютне застереження”. Кредитні розрахунки. Типовий закон Комісії ООН з
права міжнародної торгівлі про міжнародні кредитні перекази. Кредитний
переказ, поняття, порядок здійснення, правове регулювання. Акредитив,
поняття, форми, порядок здійснення, правове регулювання. Банківська гарантія,
поняття, види, порядок здійснення, правове регулювання. Векселі та чеки в
міжнародному приватному праві. Міжнародні неторговельні розрахунки,
поняття, види, порядок здійснення, правове регулювання.
Тема 4. Спадкові та трудові відносини в міжнародному приватному
праві.
Поняття міжнародного приватного трудового права. Джерела міжнародного
приватного трудового права. Склад норм міжнародного приватного трудового
права. Визначення застосованого права до індивідуальних трудових відносин з
іноземним елементом. Колізійні питання колективних та процесуальних
трудових відносин з іноземним елементом. Правила застосування іноземного
трудового права. Загальні положення про трудові права іноземців в Україні та
громадян України за кордоном. Трудові права іноземних працівників
підприємств з іноземними інвестиціями. Трудові права іноземних спеціалістів
при спорудженні промислових та інших об’єктів. Правове регулювання праці
іноземців при здійсненні інших форм міграції трудових ресурсів. Соціальне
забезпечення в міжнародному праві. Угоди між Україною та іншими країнами з
питань соціального забезпечення.
Колізійні питання спадкування за законом та за заповітом. Спадкування
нерухомості в Україні. Переведення спадкового майна за кордон. Питання
спадкування в договорах про правову допомогу. Спадкові права громадян 9
України за кордоном. Правове положення іноземних громадян у випадку
спадкування в Україні.
Тема 5. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві.
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Колізійне регулювання умов та форми укладення шлюбу. Правові наслідки
шлюбу в міжнародному приватному праві. Відносини подружжя, відносини
батьків та дітей в міжнародному приватному праві. Колізійні питання
аліментних зобов’язань. Колізійні питання розірвання шлюбу. Визнання
розлучень, що здійснені за кордоном. Міжнародне усиновлення та інші форми
влаштування дітей
Шлюбний договір і вибір компетентного правопорядку. Засто¬сування Lex
nationalis та Lex domicilii та їх співвідношення. Можливість застосування закону
автономії волі – Lex voluntatis. Вибір компетентного правопорядку, регулюючого
взаємовідносини між батьками та дітьми. Питання аліментних зобов'язань.
Норми по взаємовідносинах членів сім'ї. Конвенція про право застосовуване
до режимів майна подружь 1978 р. Конвенція про право застосовуване до
режимів аліментних зобов'язань в відношенні дітей 1956 р. Конвенція про
компетенцію та застосовуване право у відношенні захисту неповнолітніх 1961 р
Тема 6. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж.
Поняття та місце міжнародного цивільного процесу в системі науки
міжнародного приватного права. Джерела міжнародного цивільного процесу.
Положення іноземних громадян в цивільному процесі. Процесуальне положення
іноземних держав та його дипломатичних представництв. Міжнародна
підсудність. Виконання доручень установ юстиції. Визнання та виконання
іноземних судових рішень за українським законодавством та міжнародними
угодами України. Міжнародне нотаріальне право. Поняття арбітражу, його види
та значення для зовнішньоекономічних відносин. Міжнародні угоди з
міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародний комерційний арбітражний
суд при Торгово-промисловій палаті України. Міжнародні комерційні арбітражі
“ad-hoc”. Виконання іноземних арбітражних рішень. Розгляд справ з іноземним
елементом спеціальними судами та альтернативні способи вирішення спорів.
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2. Опис навчальної дисципліни
Галузь

знань,

Найменування показників підготовки,

напрям
освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни
денна форма заочна форма
навчання

навчання

Галузь знань
0304 Право
Кількість кредитів – 2,5

нормативна

Спеціальність
6.030401 Правознавство
(шифр і назва)

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4

Індивідуальне науководослідне завдання – не
передбачено
Загальна кількість годин 90

-

Семестр
8

-

Лекції
год. 12

- год.

Практичні
год. 12
Тижневих годин для
денної форми навчання:
Ступінь вищої освіти:
аудиторних –2
Бакалавр
самостійної
роботи
курсанта - 4

- год.

Семінарські
12 год.

- год.

Самостійна робота
54 год.

- год.

Вид контролю: залік
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3. Структура залікового кредиту

індивідуальна робота

Самостійна та

Практичних занять

Семінарських занять

Лекцій

Назва тем

викладачем

з/п

Всього годин з

В тому числі:

Нормативний обсяг годин

№

Змістовний модуль І
Тема 1. Міжнародне приватне
право як окрема галузь права.

14

4

2

2

-

10

2. Тема 2. Суб`єкти міжнародного
приватного права.
3. Тема 3. Право власності та
правочини
в
міжнародному
приватному праві.
4 Тема 4. Спадкові та трудові
відносини
в
міжнародному
приватному праві.
5. Тема 5. Сімейні відносини в
міжнародному приватному праві.

14

8

2

2

4

6

16

6

2

2

2

10

16

6

2

2

2

10

14

6

2

2

2

8

Тема 6. Міжнародний цивільний
процес та комерційний арбітраж.
Всього годин:

16

6

2

2

2

10

90

36

12

12

12

54

1.

6

11

4. Плани семінарських та практичних занять
4.1. Плани семінарських занять
Тема 1. Міжнародне приватне право, як окрема галузь права
Питання до семінарського заняття
1. Предмет міжнародного приватного права. Поняття приватноправових
відносин міжнародного характеру. Види іноземного елементу в
приватноправових відносинах.
2. Методи правового регулювання в МПП.
3. Система МПП як галузі права та навчальної дисципліни.
4. Співвідношення МПП з іншими галузями національного права та
міжнародним правом.
5. Історія науки міжнародного приватного права.
6. 1. Поняття та види джерел МПП.
Тема 2. Суб`єкти міжнародного приватного права.
Питання до семінарського заняття
1. Дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства.
2. Визнання іноземців та осіб без громадянства обмежено дієздатними та
недієздатними.
3. Визнання іноземців та осіб без громадянства безвісно відсутніми та
оголошення їх померлими. Правове положення іноземців в Україні.
4. Поняття та види юридичних осіб в міжнародному приватному праві.
5. Державна належність юридичної особи. Типи колізійних прив’язок щодо
визначення “національності” юридичної особи.
6. Правовий статус юридичних осіб, заснованих на іноземному капіталі в
Україні
Тема 3. Право власності та правочини в міжнародному приватному
праві.
Питання до семінарського заняття
1. Характеристика права власності та інших речових прав в міжнародних
приватних відносинах.
2. Колізійні норми в сфері речового права.
3. Об’єкти права власності іноземців в Україні.
4. Правовий режим іноземних інвестицій.
5. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Сфера дії права, що
застосовується до правочину.
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6. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань в МПП.
Автономія волі сторін у колізійному праві України.
7. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Віденська конвенція
ООН “Про договори міжнародної купівлі- продажу товарів”.
Тема 4. Спадкові та трудові відносини в міжнародному приватному
праві.
Питання до семінарського заняття
1. Поняття та правова природа спадкових правовідносин в міжнародному
приватному праві.
2. Джерела правового регулювання спадкових правовідносин в МПП.
3. Колізійні питання спадкування в міжнародному приватному праві.
4. Спадкування за законом в МПП. Спадкування за заповітом в МПП.
Тема 5. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві.
Питання до семінарського заняття
1.Поняття та правова природа сімейних правовідносин в міжнародному
приватному праві.
2.Джерела правового регулювання сімейних правовідносин в МПП. Колізії
законів в області сімейного права.
3.Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства. Майнові
та особисті немайнові права подружжя.
4.Припинення шлюбу. Походження дітей. Особливості усиновлення дітей
громадян України іноземцями.
Тема 6. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж
Питання до семінарського заняття
1. Правові засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу.
Арбітражна угода і арбітражне застереження.
2. Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем. Рішення
міжнародного комерційного арбітражу.
3. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті
України. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.
5. Завдання для самостійної роботи.
5.1. Практикум.
Розділ 1. Загальна частина.
Тема 1. Міжнародне приватне право, як окрема галузь права.
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Питання для самостійного контролю
1. Чи згодні ви з тезою, що кожна держава світу має своє міжнародне
приватне право?
2. Які відносини регулює міжнародне приватне право?
3. У чому полягає відмінність колізійної норми від матеріальної норми?
4. Хто і коли вперше запровадив термін «міжнародне приватне право»?
5. Які чинники породжують колізію права?
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Погляди щодо природи міжнародного приватного права.
2. Історія виникнення міжнародного приватного права.
3. Правові звичаї як регулятори відносин в галузі міжнародного
приватного права.
4. Співвідношення міжнародного приватного права з європейським правом
та європейським приватним правом.
5. Перспективи розвитку міжнародного приватного права у ХХІ ст.
6. Поняття та види колізійних норм.
7. Типи колізійних прив’язок.
8. Розвиток колізійного права в Україні.
Тема 2. Суб`єкти міжнародного приватного права.
Питання для самостійного контролю
1. За яким законом визначається нині в Україні цивільна правоздатність
іноземних підприємств?
2. Чи вважаються юридичними особами в Україні представництва
іноземних суб’єктів господарювання?
3. Яке значення для визначення цивільно-правового становища іноземців
мають принципи і норми загального міжнародного права про права і свободи
людини?
4. Якими законодавчими актами визначається цивільна правоздат- ність
іноземця в Україні?
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Правосуб’єктність іноземця, який визнаний обмежено дієздатним, на
території України.
2. Проблема встановлення недієздатності іноземних фізичних осіб.
3. Безвісна відсутність у міжнародному приватному праві.
4. Цивільна дієздатність громадян України за кордоном.
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Тема 3. Право власності та правочини в міжнародному приватному
праві.
Питання для самостійного контролю
1. Яке майно можуть мати у власності іноземці на території України?
2. Які існують колізійні прив’язки щодо права власності?
3. Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
4. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні?
5. Чи всі зовнішньоекономічні договори реєструє держава?
6. Якими законами та підзаконними нормативними актами України
регулюється укладання зовнішньоекономічних договорів ?
7. Яка
форма
зовнішньоекономічних
договорів
передбачена
законодавством різних країн ?
8. Який зміст принципу автономії волі сторін?
9. Які вимоги висуваються до оферти в міжнародному приватному праві
10. Які існують правила українського законодавства у відношенні
застосування права з питань змісту зовнішньоторговельних операцій ?
11. Правом якої країни регулюються правовідносини за договором
відповідно до українського законодавства ?
12. Які основні положення містить Конвенція ООН про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року?
13. Як Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
1980 року регулює питання укладання договору за допомогою оферти та акцепту
?
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Зовнішньоекономічні угоди та зовнішньоекономічні договори.
2. Види зовнішньоекономічних договорів.
3. Боротьба з недобросовісною конкуренцією.
4. . Договір купівлі-продажу в міжнародному приватному праві.
5. . Договір лізингу в міжнародному приватному праві.
6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
7. Інститут торговельного представництва та посередництва у країнах
Західної Європи.
Тема 4. Спадкові та трудові відносини в міжнародному приватному
праві.
Питання для самостійного контролю
1. Який закон щодо спадкування нерухомості є визначальним в Україні?
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2. Якщо на території СНД, не склавши заповіт, помирає громадянин якоїсь
іншої держави СНД і в нього немає спадкоємців, то кому дістанеться його рухоме
і нерухоме майно?
3. Функції, які виконує консул України у справах, пов’язаних зі
спадщиною.
4. Чому у сфері трудових відносин законодавці світу встановлюють
обмеження щодо «автономної волі сторін»?
5. Чи на всіх іноземців у сфері трудових відносин поширюється в Україні
національний режим?
6. Умови отримання іноземцями дозволу на працевлаштування в Україні?
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Трудові права українських громадян за кордоном.
2. Перехід спадкування до держави.
Тема 5. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві.
Питання для самостійного контролю
1. Поняття сім’ї.
2. Матеріальні та формальні умови укладання шлюбу.
3. Чи можуть громадянка України та громадянин США укласти шлюб в
Україні у консульстві США?
4. Чи можуть громадянин і громадянка України, які постійно проживають
в Україні, розірвати шлюб за кордоном, перебуваючи там у відрядженні чи на
відпочинку?
5. Колізійні прив’язки щодо розірвання шлюбу в українському
законодавстві.
6. Чи має право консул України встановлювати батьківство?
7. Чи втрачає усиновлена іноземцем дитина українське громадянство?
8. Над якими іноземцями, коли і як може встановлюватися опіка та
піклування?
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Встановлення батьківства по відношенню до іноземного громадянина
(підданого).
2. Міжнародні угоди з питань сімейного права.
3. Колізійні питання родини, шлюбу в міжнародному приватному праві.
4. Спадкування в міжнародному приватному праві.
5. Становище іноземних громадян при успадкуванні на території України.
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Тема 6. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж.
Питання для самостійного контролю
1. Чому законодавці світу прихильніше ставляться до іноземного
матеріального права, ніж до процесуального?
2. Основні принципи визначення підсудності, відомі міжнародному
приватному праві.
3. Пророгаційна угода.
4. Як в Україні виконуються доручення іноземних судів?
5. Які нотаріальні дії вчиняють консули України за кордоном?
6. Як і коли нотаріуси України застосовують норми іноземного права при
вчиненні нотаріальних дій?
7. Відмінність іноземного уявлення про арбітражний суд і вітчизняного.
8. Арбітражна угода та її форма.
9. Чи можуть сторони у комерційному арбітражі призначати арбітрів?
10. Мова, якою ведеться арбітражний розгляд.
11. Відмінність арбітражного застереження і арбітражного запису.
Пропоновані теми реферативних повідомлень:
1. Нотаріальні дії за участі іноземного елемента.
2. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності.
3. Міжнародний комерційний арбітраж.
5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної
роботи.
Тема 1. Міжнародне приватне право, як окрема галузь права.
Тести для самоконтролю
1. Міжнародне приватне право виникло в:
А) Стародавньому Римі;
В) Візантійській імперії;
С) середньовічній Італії;
D) США.
2. Позначте визначення, яке розкриває поняття „міжнародне приватне
право”:
A) Підгалузь міжнародного права, що регулює міжнародні економічні
відносини.
B) Підгалузь цивільного права, що регулює цивільні відносини за участю
іноземних фізичних та юридичних осіб.
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C) Сукупність норм, що регулюють приватні та процесуальні відносини, які
виникають у сфері міжнародного спілкування між юридичними та фізичними
особами.
D) Сукупність норм національного права, що регулють відносини
міжнародного обміну товарами та послугами.
E) Сукупність принципів та норм, що є загальнообов’язковими для усіх
держав в приватноправовій сфері.
3. Вкажіть вид суспільних відносин, який не належить до предмету
регулювання міжнародного приватного права:
A) Відносини з міжнародного усиновлення;
B) Відносини з міжнародних перевезень;
C) Виконання рішень іноземних судів;
D) Міжнародне оподаткування;
E) Відносини, пов’язані з розрахунками в іноземній валюті;
F) Відносини, пов’язані з авторськими правами щодо творів, виданих за
кордоном
4. Вкажіть ознаку, яка характеризує приватні правовідносини:
A) Ієрархічні відносини між суб’єктами;
B) Перевага директивно-зобовязуючих норм права;
C) Широке використання договірної форми регулювання;
D) Одностороннє волевиявлення суб’єктів.
5. У чому полягає подібність міжнародного приватного права та
міжнародного публічного права:
A) Спільні джерела правового регулювання.
B) Основним суб’єктом міжнародного публічного та міжнародного
приватного права є держава.
C) Загальна мета – створення правових засад міжнародного співробітництва
в різних галузях суспільних відносин.
D) Спільний предмет регулювання.
6.Термін «міжнародне приватне право» запропонував:
A)німецький вчений К.Ф.Савіньї;
B) Американський вчений Дж.Сторі;
C) Американський вчений А.Еренцвейг;
D) Російський вчений П.Казанський.
7.До джерел міжнародного приватного права належать:
A) Національне законодавство, міжнародне законодавство, судова та
арбітражна практика, міжнародні та торговельні звичаї та міжнародні угоди
(договори);
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B) Національне законодавство, судова та арбітражна практика, міжнародні
та торговельні звичаї та міжнародні угоди (договори);
C) Національне законодавство, судова та арбітражна практика, міжнародні
та торговельні звичаї;
D) Національне законодавство, судова та арбітражна практика, міжнародні
та торговельні звичаї та міжнародні угоди (договори), окремі норми
міжнародного публічного права.
8. Вкажіть способи правового впливу на певні суспільні відносини, які не
притаманні міжнародному приватному праву:
A) Колізійний метод.
B) Метод рекомендацій.
C) Метод приписів.
D) Метод заохочень.
9. У чому проявляється «прямий» характер матеріального методу?
A) При його застосування має вирішуватися колізійне питання.
B) Він передбачає безпосереднє регулювання відносин шляхом прямого
застосування матеріальних норм.
C) Матеріальний метод передбачає обов’язкове застосування матеріальних
норм національного законодавства.
D) Сторони прямо передбачають в угоді регулювання правовідносин
нормами права певної країни.
10. У випадку використання колізійного методу для регулювання
приватноправових відносин з іноземним елементом виділяють такі етапи
правозастосування:
A) Аналіз фактичних обставин справи; аналіз цивільного законодавства
України; застосування аналогії закону до відносин, що не врегульовані
цивільним законодавством;
B) Аналіз фізичних обставин справи; аналіз цивільного законодавства
України; застосування аналогії права до відносин, що не врегульовані цивільним
законодавством;
C) Аналіз фактичних обставин справи; вибір права за допомогою колізійної
норми; застосування матеріальних норм обраного права.
11. Використання матеріально-правового методу для регулювання
приватноправових відносин з іноземним елементом означає:
A) Застосування до відносин матеріально-правових міжнародних договорів;
B) Застосування до відносин матеріально-правових норм обраного
національного права;
C) Використання матеріально-правових способів захисту прав учасників
приватноправових відносин з іноземним елементом.
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Тема 2 Суб`єкти міжнародного приватного права.
Тести для самоконтролю
1. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні
визначаються відповідно до:
A) Права України;
B) Права іноземної держави;
C) Права, яке обрала особа;
D) Законів іноземних держав.
2. Виключіть категорію іноземців, що не вказана в Законі України „Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства”:
A) Які тимчасово перебувають на території України;
B) Які тимчасовою проживають в України;
С) Які постійно прийняті в Україні;
D) Які постійно проживають в Україні.
3. На цивільну правоздатність іноземних фізичних осіб в Україні
поширюється:
A) Пільговий режим;
B) Національний режим;
C) Режим найбільшого сприяння;
D) Режим окремих обмежень.
4.Відповідно до українського законодавства, судовий імунітет передбачає:
A) Пред’явлення позову до іноземної держави;
B) Залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої
особи;
C) Накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та
знаходиться на території України;
D) Застосування щодо майна іноземної держави інших засобів забезпечення
позову і звернення стягнення на таке майно;
E) Зазначені вище дії (варіанти А, Б, В, Г) допускаються лише за згодою
компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено
міжнародним договором або законом України.
5. Право, що визначає цивільну процесуальну дієздатність іноземної
юридичної особи:
А) lex loci contractus;
B) lex voluntatis;
C) lex fori;
D) lex causae.

20

6. Колізійна прив’язка, згідно з якою визначається цивільна процесуальна
правоздатність іноземної особи:
А) lex patriae;
B) lex fori;
C) lex venditoris;
D) lex voluntatis.
Тема 3. Право власності та правочини в міжнародному приватному
праві.
Тести для самоконтролю
1. Який характер має право власності та інші речові права:
A) Екстериторіальний.
B) Територіальний.
C) Виключний.
D) Імперативний.
2. Колізійними питаннями права власності є:
A) Встановлення змісту права власності та інших речових прав.
B) Диференціація майна на рухоме та нерухоме.
C) Визначення підстав виникнення та припинення права власності.
D) Встановлення змісту юридичної категорії „право власності”
3. Право власності визначається за допомогою колізійної прив’язки:
A) Закон місця знаходження власника.
B) Закон доміцілія власника.
C) Закон місця знаходження речі.
D) Закон громадянства власника.
4. Відповідно до закону місця знаходження речі вирішується:
A) Об’єм прав власника, порядок реквізиції та конфіскації майна.
B) Круг осіб, що мають можливість володіти таким правом.
C) Порядок спадкування.
D) Зміст права власності та інших речових прав, їх здійснення та захист.
5. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша
класифікація визначається правом держави:
A) Громадянином, якої є власник.
B) Де це майно знаходиться.
C) Особи, що відчужує (продає, дарить та ін. ).
D) Набувача майна.
6. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в
дорозі, визначається:
A) Правом держави, відправлення вантажу.
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B) Правом держави, місця призначення цього вантажу.
C) Правом держави перевізника.
D) За допомогою автономії волі.
7. Право власності на судна внутрішнього плавання визначається правом
держави:
A) Місця знаходження судна.
B) Місця реєстрації судна.
C) Місця державної реєстрації власника.
D) Громадянства власника.
8. Відповідно КТМ України право на майно, що затонуло у внутрішніх водах
або у територіальному морі України визначаються за законодавством країни:
A) Громадянином якої є власник майна.
B) Прапору судна.
C) Де це майно затонуло.
D) Особи, що заподіяла шкоду.
9. Відповідно до законодавства України, іноземні юридичні особи відносно
земель сільськогосподарського призначення можуть мати:
A) Право власності та інші речові права.
B) Право оренди.
C) Будь-які права.
D) Право, що встановлено угодою сторін.
10. Захист права власності та інших речових прав здійснюється за правом:
A) Держави, у якій майно знаходиться
B) Держави суду.
C) Держави громадянином, якої є позивач.
D) На вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно
знаходиться, або відповідно до права держави суду.
11. Позначте визначення, яке розкриває поняття „міжнародні комерційні
правочини” (зовнішньоекономічні правочини)
A) Правочини, укладені внаслідок здійснення оферти та акцепту на
території різних держав.
B) Правочини, укладені між сторонами, комерційні підприємства яких
знаходяться на території різних держав.
C) Правочини, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті.
D) Правочини, предмет яких знаходиться за кордоном.
12. У чому полягає головна відмінність зовнішньоекономічного договору від
цивільно-правового договору з іноземним елементом:
A) Цивільно-правовий договір регулюються правом лише однієї держави.
B) Це тотожні поняття.
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C) Зовнішньоекономічні договори регулюються лише на засадах
міжнародного комерційного права.
D) Цивільно-правовий договір з іноземним елементом – це родове поняття,
а зовнішньоекономічний договір – видове.
13. Як слід розуміти «автономію волі сторін» щодо зовнішньоекономічних
правочинів:
A) Право суду на власний розсуд використовувати будь-яку національне
законодавство при розв’язанні зовнішньоекономічного спору.
B) Право сторін обрати будь-яке право для врегулювання усіх аспектів їх
правовідносин.
C) Як обов’язок сторін зробити у контракті застереження про застосовуване
право.
D) Як право сторін обрати будь-яку правову систему для врегулювання
основних аспектів правовідносин.
14. Які межі має автономія волі сторін:
A) Автономія волі не обмежується.
B) Сторони можуть обрати право, що має реальний зв'язок із предметом
договору.
C) Застереження про застосовуване право дійсне, лише якщо воно зроблене
в момент укладання угоди.
D) Застереження про застосовуване право не може порушувати імперативні
норми права тієї держави, з якою угода має найбільш тісний зв'язок.
15. Вкажіть питання, які вирішуються відповідно до зобов’язального
статуту (права, що застосовується до правочину):
A) Здатність особи бути зобов’язаною за договором.
B) Права та обов’язки сторін договору.
C) Форма договору.
D) Наслідки недійсності договору.
16. Позначте вірне правило, що застосовується до визначення форми
зовнішньоекономічного договору, однією із сторін якого є громадянин чи
юридична особа України:
A) Форма договору визначається правом, що застосовується до змісту
правочину (lex causae).
B) Форма договору визначається правом місця укладання правочину (locus
regit formam actus).
C) Договір укладається в простій письмовій формі, якщо інше не
передбачене законом.
D) Договір укладається в письмовій формі та потребує нотаріального
посвідчення.
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Тема 4. Спадкові та трудові відносини в міжнародному приватному
праві.
Тести для самоконтролю
1. Яким правовим режимом користуються іноземці у галузі трудових
відносин на території України:
A) Формальної взаємності.
B) Національним.
C) Найбільшого сприяння.
D) Недискримінації.
2. Що представляє собою нелегальна трудова еміграція:
A) Кримінальний злочин міжнародного характеру.
B) Порушення візового режиму.
C) Порушення трудового законодавства.
D) Вимушене переселення.
3. Яке право застосовується для регулювання трудових відносин на
підприємствах з іноземними інвестиціями:
A) Автономія волі сторін.
B) Закон місця реєстрації іноземного інвестора.
C) Особистий закон найманого працівника.
D) Закон країни суду.
4. Назвіть основну колізійну прив’язку трудового договору (контракту):
A) Особистий закон роботодавця.
B) Особистий закон робітника.
C) Закон держави, у якій виконується робота.
D) Закон найбільш тісного зв’язку.
5. Право якої держави застосовується для регулювання трудових відносин
на морських та повітряних судах:
A) Закон прапору.
B) Закон місця укладання трудової угоди.
C) Особистий закон власника судна.
D) Особистий закон працівника – члена екіпажу
6. Назвіть основну колізійну прив’язку спадкових відносин в МПП:
A) Останнє місце проживання спадкодавця.
B) Місцезнаходження майна.
C) Місце складання заповіту.
D) Місце подання заяви про прийняття спадщини.
7. Які спеціальні колізійні прив’язки застосовуються у спадковому праві:
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A) Закон місця відкриття спадщини, закон місцезнаходження спадкової
маси.
B) Закон громадянства спадкодавця, особистий закон спадкоємця.
C) Закон країни суду, автономія воля сторін.
D) Закон місця реєстрації заповіту, закон місця проживання усіх
спадкоємців.
8. Право якої країни застосовується при визначенні заповідальної
правоздатності особи?
A) Закон місця укладання заповіту
B) Особистий закон спадкодавця.
C) Закон місця відкриття спадщини.
D) Закон країни суду.
Тема 5. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві.
Тести для самоконтролю
1. В Україні для іноземців у шлюбно-сімейних відносинах встановлено:
A) Національний режим.
B) Спеціальний режим.
C) Режим недискримінації.
D) Режим найбільшого сприяння.
2. Шлюб між громадянином України та іноземцем реєструється в Україні:
A) За законодавством України.
B) За законодавством держави іноземця.
C) За законодавством будь-якої держави за вибором осіб, що беруть шлюб.
D) За законодавством країни, з якою особи мають найбільш тісний зв'язок.
3. Шлюб між іноземцями, зареєстрований за межами України за законом
держави місця його реєстрації в Україні є:
A) Недійсним.
B) Дійсним.
C) Може бути визнаний дійсним, якщо немає перешкод, встановлених
сімейним кодексом України.
D) Може бути визнаний дійсним на умовах взаємності.
4. Що називають «кульгаючим шлюбом»:
A) Релігійний шлюб, який не зареєстровано в державних установах.
B) Шлюб, що має правові наслідки в одній державі, але не має правових
наслідків у іншій.
C) Шлюб, у якому не має дітей.
D) Шлюб, у якому подружжя постійно не має спільного місця проживання.

25

5. Розірвання шлюбу між громадянами України, здійснене за межами
України за законом відповідної держави, є:
A) Недійсним в Україні.
B) Дійсним, якщо один із подружжя в момент розірвання шлюбу проживав
за межами України.
C) Дійсним, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбу проживали
за межами України.
D) Підлягає обов’язковому перегляду відповідними судовими установами
України.
6. Перешкодами для вступу у шлюб іноземців на території України за
законодавством України є:
A) Пряма лінія споріднення.
B) Перебування у шлюбі.
C) Фізичні вади (глухота, сліпота).
D) Одностатевість.
7. Що являє собою необхідність одночасно враховувати особистий закон
кожного з подружжя при укладанні шлюбу?
A) Розщеплення колізійної прив’язки.
B) Кумуляцію колізійної прив’язки.
C) Це самостійне явище у колізійному регулюванні.
D) Адаптацію колізійної норми.
8. Назвіть генеральну колізійну прив’язку, що застосовується для
регулювання особистих немайнових та майнових відносин подружжя:
A) Автономія волі сторін.
B) Закон місця укладання шлюбу.
C) Закон спільного місця проживання подружжя.
D) Закон країни суду.
9. Назвіть генеральну прив’язку, що застосовується при регулюванні
правовідносин між батьками та дітьми?
A) Закон громадянства дитини.
B) Закон постійного місця проживання дитини.
C) Автономія волі.
D) Закон країни суду.
10. Переважне право на усиновлення дитини громадянина України мають
іноземці, які є:
A) Громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання
правової допомоги.
B) Родичами дитини.
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C) Матеріально забезпеченими згідно встановленого рівня і не мають
власних дітей.
D) Мають педагогічну освіту.
11. Яке колізійне регулювання мають відносини з усиновлення за
законодавством України:
A) Застосовується виключно право України.
B) Автономія волі сторін.
C) Особистий закон дитини.
D) Особистий закон усиновлювача та особистий закон дитини.
Тема 6. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж.
Тести для самоконтролю
1. Міжнародний комерційний арбітраж – це:
A) Державний орган, що утворюється для вирішення спорів із договірних та
інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та видів міжнародних зв’язків;
B) Недержавний незалежний орган, що утворюється для вирішення спорів,
що виникають із цивільних правовідносин;
C) Недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою сторін для
вирішення спорів із договірних та інших цивільно-правових відносин, що
виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та видів міжнародних
зв’язків.
2. Джерелами міжнародного цивільного процесу є:
A) Міжнародні договори;
B) Нормативно – правові акти держави;
C) Багатосторонні та двосторонні міжнародні договори, нормативноправові акти держав;
D) Рішення Конституційного Суду України.
3. Судова та арбітражна практика в Україні:
A) Визнається джерелом міжнародного приватного права;
B) Не визнається джерелом міжнародного приватного права;
C) Визнається джерелом міжнародного приватного права у деяких
випадках;
D) Визнається джерелом міжнародного приватного права, у випадках,
передбачених законом;
E) Не визнається джерелом міжнародного приватного права, крім випадків,
передбачених законом.
4. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано
компетентним судом у випадках, якщо:
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A) Арбітраж неправильно застосував норми матеріального права;
B) Арбітражну угоду визнано недійсною;
C) Арбітраж не повністю з’ясував фактичні обставини, що мають значення
для справи.
6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни: доповіді, повідомлення,
ситуативні завдання з використанням інтерактивних методів та сучасних
технологій презентації результатів та інші види індивідуальних завдань,
запропонованих викладачем, сприяють більш поглибленому вивченню
теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення
відповідних практичних завдань.
7. Методи навчання та контролю.
При вивченні дисципліни застосовуються словесні та наочні методи
навчання. Ці методи спрямовані на передачу і засвоєння знань з формуванням у
них умінь і навичок.
Для реалізації прямого та зворотного зв’язку в організації навчального
процесу дисципліни «Міжнародне приватне право» необхідно здійснювати
безперервний комплексний контроль у системному поєднанні видів, методів,
форм перевірок та оцінювання навчальних досягнень, зокрема метод усного
опитування; метод письмового контролю; метод контролю рівня виконавських
знань (за формами реалізації: практичних індивідуальних завдань, тестових
опитувань, есе); метод тестування навчальних досягнень.
8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю.
1. Міжнародне приватне право як галузь права.
2. Предмет міжнародного приватного права.
3. Методи та принципи міжнародного приватного права.
4. Співвідношення міжнародного приватного і міжнародного публічного
права.
5. Система міжнародного приватного права.
6. Поняття, види та загальна характеристика джерел міжнародного
приватного права.
7. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.
8. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права.
9. Міжнародні звичаї: поняття та види.
10. Роль арбітражної і судової практики в регулюванні міжнародних
приватних відносин.
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11. Значення процесу уніфікації в міжнародному приватному праві.
12. Колізійний метод правового регулювання в міжнародному приватному
праві.
13. Поняття та види колізійних норм.
14. Структура колізійної норми.
15. Типи колізійних прив’язок.
16. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.
17. Застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві.
18. Обхід закону в міжнародному приватному праві.
19. Уніфікація в міжнародному приватному праві.
20. Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права.
21. Правоздатність та дієздатність іноземців та осіб без громадянства.
22. Визнання іноземців та осіб без громадянства обмежено дієздатними та
недієздатними.
23. Визнання іноземців та осіб без громадянства безвісно відсутніми та
оголошення їх померлими.
24. Правовий статус іноземців в Україні.
25. Правовий статус біженців.
26. Поняття та види юридичних осіб в міжнародному приватному праві.
27. Типи колізійних прив’язок щодо визначення “національності”
юридичної особи.
28. Правовий статус юридичних осіб, заснованих на іноземному капіталі в
Україні.
29. Імунітет держави: поняття та види.
30. Участь держави у міжнародних приватних відносинах.
31. Характеристика права власності в міжнародних приватних відносинах.
32. Колізійні питання права власності.
33. Об’єкти права власності іноземців в Україні.
34. Класифікація речей в сучасному міжнародному приватному праві.
35. Правовий режим іноземних інвестицій.
36. Поняття зовнішньоторговельного договору.
37. Види зовнішньоторговельних договорів.
38. Форма зовнішньоторговельного договору.
39. Поняття валютних цінностей. Види валютних цінностей.
40. Правове регулювання валютних операцій.
41. Розрахунки в іноземній валюті.
42. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної
валюти через митний кордон України.
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43. Міжнародно-правові засади охорони результатів інтелектуальної
власності.
44. Захист авторських прав в міжнародному приватному праві.
45. Правова охорона суміжних прав в міжнародному приватному праві.
46. Охорона прав на об’єкти промислової власності.
47. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань в
міжнародному приватному праві.
48. Джерела регулювання деліктних зобов’язань в міжнародному
приватному праві.
49. Колізійні питання деліктних зобов’язань.
50. Особливості регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом
за законодавством України.
51. Поняття та правова природа сімейних правовідносин в міжнародному
приватному праві.
52. Колізійні норми сімейного права.
53. Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства.
54. Майнові та особисті немайнові права подружжя.
55. Припинення шлюбу у міжнародному приватному праві.
56. Недійсність шлюбу у міжнародному приватному праві.
57. Походження дітей.
58. Правовідносини між батьками та дітьми в міжнародному приватному
праві.
59. Правовідносини з опіки та піклування у міжнародному приватному
праві.
60. Інститут усиновлення у міжнародному приватному праві.
61. Поняття та правова природа спадкових правовідносин в міжнародному
приватному праві.
62. Колізійні питання спадкування в міжнародному приватному праві.
63. Спадкування за законом.
64. Спадкування за заповітом.
65. Визначення кола спадкоємців у сучасному міжнародному приватному
праві.
66. Джерела регулювання міжнародних трудових відносин.
67. Типи колізійних прив’язок регулювання трудових відносин в
міжнародному приватному праві
68. Трудові права іноземців в Україні.
69. Правові засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу.
70. Міжнародне процесуальне право: поняття та основні джерела.
71. Міжнародна підсудність: поняття, види та джерела регулювання.
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72. Арбітражна угода і арбітражне застереження.
73. Міжнародний комерційний арбітраж: джерела правового регулювання.
74. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті
України.
75. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.
76. Міжнародна підсудність.
77. Процедура арбітражного розгляду в міжнародних арбітражних судах:
загальна характеристика.
78. Міжнародні договори про визнання та виконання судових і арбітражних
рішень.
79. Визнання і виконання іноземних судових і арбітражних рішень в
Україні.
80. Виконання доручень іноземних судів та органів юстиції.
9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.
Аудиторна робота (поточне накопичення балів)
Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

5

5

5

5

5

5

Підсумков
ий
контроль

Підсумко
ва
кількість
балів

40

100

Аудиторна робота – 60%, залік – 40%. Підсумкова кількість балів -100 %.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної
ECTS
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
66-74
60-65

А
В
С
D
Е

35-59

FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового для заліку
проекту (роботи), практики
Відмінно
Добре

зараховано

Задовільно
не
зараховано
з
незадовільно з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
не
зараховано
з
незадовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним
вивченням
повторним вивченням
дисципліни
дисципліни
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