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Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні ідеї, концепції і
положення, правове регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, а
саме: науково-теоретичні та нормативні положення чинного законодавства України,
міжнародних договорів і звичаїв, судової та арбітражної практики щодо регламентації
цивільних, спадкових, сімейних, трудових відносин за участю іноземного елементу.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного
приватного права» є опанування здобувачами вищої освіти актуальних проблем
міжнародного приватного права, особливостей правового регулювання окремих інститутів
міжнародного приватного права та сучасних нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у галузі міжнародного приватного права.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного
приватного права» є формування системи навичок самостійної практичної роботи, науковотеоретичних та практичних знань в сфері правового регулювання відносин, що складають
предмет міжнародного приватного права.
Пререквізити:
юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти
альтернативного вирішення спорів, приватне право: практика тлумачення і застосування.
Постреквізити
застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
нормаотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні
аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу;
актуальні проблеми застосування сімейного законодавства; сучасні аспекти спадкового
права.
Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 081 «Право»
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
Інтегральна
інноваційного характеру у сфері права
компетентність
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному
Загальні
рівні.
компетентності
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі,
у ситуаціях правової невизначеності.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові
доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а
також кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
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рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння
основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей
практики їх застосування.
ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність
представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
ФК14. Здатність самостійно готувати проекти
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх
впливу на відповідні суспільні відносини.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 «Право»
повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими
цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати
варіанти їх розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та
практичної діяльності.
ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових
інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування
у різних сферах професійної діяльності.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
 основні поняття та визначення галузі міжнародного приватного права;
 спеціальні терміни міжнародного приватного права, та вміти їх охарактеризувати;
 систему міжнародного приватного права;
 природу відносин та ознаки предмету міжнародного приватного права;
 методи міжнародного приватного права, та особливості їх застосування;
 основні засади вчення про колізійну норму;
 види джерел міжнародного приватного права;
 поняття та форми уніфікації;
 правила визначення право- та дієздатності іноземців в Україні;
 шляхи вирішення колізій щодо зобов’язань у тому числі деліктних;
 сутність колізій спадкових, сімейних та трудових відносин і відповідно шляхи їх
вирішення;
 правила визначення процесуальної правоздатності та дієздатності іноземних
фізичних та юридичних осіб
 положення законодавства України щодо виконання доручень та судових рішень
іноземних судів;
 правила визнання чинності рішень іноземних судів в Україні.
вміти:
 проводити аналіз норм чинного законодавства України та норм права іноземних
країн;
 розшукувати необхідні колізійні приписи, та формули прикріплення;
 вирішувати тестові завдання з міжнародного приватного права;
 практично виявляти випадки обходу законів у міжнародних приватноправових
відносинах;
 застосовувати теоретичні положення загальної частини курсу при вирішенні
конкретних практичних завдань.
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2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
(д/б та ксф)
Рік підготовки
ІІ
Семестр
3

Загальна кількість годин –
90 (для денної форми
навчання)

Лекції
8 год.
Семінарські
12 год.
Практичні
10 год.
Самостійна робота
60 год.
Вид контролю
залік
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Назви розділів і тем
всього
1

2

Л
3

Тема 1. Загальні положення
міжнародного приватного права

8

2

Тема
2.
Загальні
засади
правозастосування в міжнародному
приватному праві

4

Тема 3. Суб’єкти міжнародного
приватного права

6

Тема 4. Колізійні питання права
власності
в
міжнародному
приватному праві

8

Тема 5. Правове регулювання
відносин інтелектуальної власності
у міжнародному приватному праві

Кількість годин
денна форма
у тому числі
сем.
П
4
5

2

с. р.
6

4

4

2

2

2

4

4

4

4

Тема 6. Правове регулювання
договірних
зобов’язань
у
міжнародному приватному праві

6

Тема 7. Недоговірні зобов’язання у
міжнародному приватному праві

4

Тема
8.
Актуальні
міжнародних перевезень

8

2

Тема
9.
Актуальні
питання
регулювання трудових відносин в
міжнародному приватному праві

8

2

Тема 10. Актуальні питання
регулювання сімейних відносин в
міжнародному приватному праві

10

2

4

4

питання

Тема 11. Актуальні питання
правового регулювання спадкових
відносин
в
міжнародному
приватному праві
Тема 12. Міжнародний цивільний
процес
Тема 13. Актуальні проблеми
міжнародного
комерційного
арбітражу

2

8

10

2

6

2

4

2

6

2

6

2

6

2

6

4

Залік
Усього годин

90

8

12

10

60

8
4. Плани семінарських та практичних занять
4.1. Плани семінарських занять
Тема 1. Загальні положення міжнародного приватного права
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Поняття та предмет міжнародного приватного права.
2.
Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві.
3.
Система міжнародного приватного права.
4.
Джерела (форми) міжнародного приватного права.
5.
Співвідношення міжнародного приватного права з суміжними галузями права
та його місце у правовій системі України.
Тема 4. Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Колізійні питання права власності. Виникнення і припинення права власності
та інших речових прав в МПП.
2.
Закон місцезнаходження майна як основний колізійний принцип у сфері
майнових відносин в МПП.
3.
Колізійні питання правв власності та інших речових прав на рухоме майно, що
перебуває в дорозі.
4.
Правове регулювання іноземних інвестицій у міжнародному приватному праві.
Гарантії майнових прав іноземних інвесторів в угодах СОТ.
5.
Правове становище власності України за кордоном.
Тема 6. Правове регулювання договірних зобов’язань у міжнародному приватному
праві
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Поняття та види договорів у міжнародному приватному праві.
2.
Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у міжнародному
приватному праві. Автономія волі сторін в колізійному праві України.
3.
Право, що застосовується до договору за відсутності погодження сторін про
вибір права.
4.
Зовнішньоекономічні
угоди
(контракти).
Види,
форма
і
зміст
зовнішньоекономічної угоди (контракту).
5.
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Віденська конвенції ООН «Про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів».
Тема 8. Актуальні питання міжнародних перевезень
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Поняття та правова природа спадкових правовідносин в міжнародному
приватному праві.
2.
Правове регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві.
3.
Колізійні питання спадкування в міжнародному приватному праві.
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4.
Поняття та правова природа сімейних правовідносин в міжнародному
приватному праві.
5.
Правове регулювання укладання та розірвання шлюбу у міжнародному
приватному праві.
6.
Майнові відносини подружжя у міжнародному приватному праві.
7.
Колізійне законодавство України щодо регулювання сімейних відносин.

Тема 9. Актуальні питання регулювання трудових відносин в міжнародному
приватному праві
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Загальна характеристика трудових відносин у міжнародному приватному праві.
2.
Колізійне регулювання трудових відносин у міжнародному приватному праві.
3.
Трудові права громадян України за кордоном.
4.
Працевлаштування іноземців в Україні.
5.
Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.

Тема 13. Актуальні проблеми міжнародного комерційного арбітражу
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття
1.
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.
2.
Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.
3.
Арбітражна угода та компетенція міжнародного арбітражу.
4.
Арбітражні рішення.
5.
Виконання іноземних арбітражних рішень.

4.2. Плани практичних занять
Загальні методичні поради:
Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити
практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту
обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела.
Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять.
Тема 3. Суб’єкти міжнародного приватного права
Навчальний час – 2 год.
Завдання 1
Громадянин України В., перебуваючи на території Данії, уклав договір купівліпродажу земельної ділянки. Після укладення договору купівлі-продажу з’ясувалося, що у
Данії діє мораторій на продаж земель, тому вони вилучені з обігу і знаходяться у власності
держави.
Чи має право В. посилатися на статті 17, 18 Закону України «Про міжнародне
приватне право», виходячи з того, що його правоздатність визначається за
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законодавством України, відповідно до якого земля може належати фізичним особам на
праві власності?
Завдання 2
Громадянин України К. звернувся до Печерського районного суду м. Києва (за місцем
свого проживання) з позовною заявою про відшкодування шкоди, яка була завдана йому під
час туристичної поїздки до гірськолижного курорту Австрії. Відповідачем у позовній заяві
було зазначено Республіку Австрію. Печерський районний суд м. Києва відмовив у прийняті
позовної заяви К. до розгляду, обґрунтовуючи це тим, що необхідно отримання згоди
компетентних органів Австрії на подання такого позову. Також К. було надано роз’яснення,
що він має право звернутися з позовом безпосередньо до суду Австрії.
Чи правомірна відмова судді у прийнятті позовної заяви? У чому полягає імунітет
держави?
Який вид імунітету держави у даному випадку було застосовано?
Завдання 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «Комета», місцезнаходження якої місто
Київ, з метою продажу своїх товарів за кордон вирішило укласти договір з польською
фірмою «LKM». Перед укладенням договору необхідно було перевірити правомірність
діяльності польської фірми на території України, на підтвердження правомірності діяльності
було надано статут фірми «LKM», викладений польською мовою.
Якими документами підтверджується статус іноземних юридичних осіб на
території України?
Які вимоги ставляться до таких документів?
Розкрийте зміст поняття «національність» юридичної особи.
Завдання 4
У липні 2014 р. громадянин Ф. звернувся до суду з позовом до Посольства Італії в
України (далі – Посольство) про відшкодування шкоди. Позивач зазначав, що 1 червня 2014
р. легковий автомобіль марки «Fiat», який належить Посольству, внаслідок ДТП завдав
шкоду легковому автомобілю марки «Audi», який належить йому на праві власності. Згідно з
довідкою Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України від 1
червня 2014 р. винним у ДТП визнано водія Посольства. Суд виходив із того, що Посольство
є власником автомобіля, яким заподіяно шкоду автомобілю позивача, і тому повинно
відповідати за цивільним законодавством. Посилаючись на те, що Посольство в
добровільному порядку шкоду не відшкодувало, а на ремонт автомобіля він витратив 34 тис.
851 грн., позивач просив задовольнити позовні вимоги. Рішенням Шевченківського
районного суду м. Києва 1 жовтня 2014 р. позов було задоволено. З Посольства стягнуто на
користь Ф. тис. 34 тис. 851 грн. Відповідачем було подано скаргу до апеляційного суду міста
Києва.
Чи підлягає скарга задоволенню?
Завдання 5
Карл Альбрехт, громадянин Федеративної Республіки Німеччини, прибув на законних
підставах до України. Побачивши вакантну посаду в Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі, він зібрав необхідні документи для проходження конкурсу на посаду державного
службовця у відповідному Міністерстві, але йому було відмовлено у прийнятті документів.
Він наполягав, що відповідає усім критеріям, у нього є великий досвід на керівних посадах в
органах державної влади в Німеччині, а також економічна освіта, яку він отримав у
Геттінгенському університеті, він володіє українською мовою, так як його матір була
українкою та емігрувала у Німеччину. Він посилався на статтю 26 Конституції України, що
він як іноземець користується тими самим правам, як і громадяни України.
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Чи правомірна відмова Міністерства економічного розвитку і торгівлі Карлу
Альбрехту?
Який режим діє щодо іноземців в Україні?
Які є винятки з національного режиму щодо правоздатності іноземців?
Які вимоги до осіб, що претендують на державну службу?
Тема 9. Актуальні питання регулювання трудових відносин в міжнародному
приватному праві
Навчальний час – 2 год.
Завдання 1
Громадянин України С., який працює в місті Будапешті, Угорщині в угорській фірмі
на підставі трудового контракту, відмовився 28 червня з’являтись на робочому місці. Він
пояснив, що цей день в Україні є державним святом та загальнодержавним вихідним днем.
Дайте правову оцінку таким діям працівника.
Завдання 2
Громадянин України С., який працює в товаристві з обмеженою відповідальність
«Укрконсалдінг», місцезнаходження якої відповідно до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місто Київ,
Україна, був відправлений у відрядження в закордонну філію товариства. Громадянин
України С. висунув вимогу забезпечити йому такі ж умови охорони та оплати праці, які
діють у цій державі.
Чи правомірними є такі вимоги?
Завдання 3
Громадянин Королівства Бельгія, який працював у складі дипломатичного
представництва Королівства Бельгія в Україні був звільнений. Він звернувся до Печерського
суду міста Києва з позовом про поновлення на роботі.
Чи мають такі відносини регулюватись правом України? Яке рішення має прийняти
суд?
Завдання 4
Суднохідна компанія, яка має постійне місце знаходження і зареєстрована в місті
Одеса, Україні, уклала із громадянкою України С. трудовий договір, що передбачає її
обов’язок працювати лікарем на лайнері, що курсує між Україною, Італією, Грецією,
Іспанією, Португалією. Договір був укладений на українській мові, підписаний сторонами у
місті Одеса і передбачав виплату винагороди у гривнях. Судно експлуатується товариством –
юридичною особою грецького права, ходить під прапором Греції і зареєстровано у м. Афіни.
Згодом вказаний договір із громадянкою С. було розірвано достроково. У самому
договорі про порядок розірвання та про право, яке має застосовуватися до порядку і
наслідків дострокового розірвання зазначеної угоди, нічого не вказано. Громадянка С.
подала позов до компанії у м. Афіни.
Визначте кількість та види іноземних елементів у даних правовідносинах. Право якої
держави має застосовуватися до порядку розірвання трудової угоди? Прийміть до уваги
те, що переважно до трудових угод застосовується принцип країни місця роботи
(lexlocilaboris).
Що може вважатися місцем роботи відносно морського судна?
Завдання 5
Рішенням Калінінського районного суду міста Санкт-Петербурга (Російська
Федерація) 14.01.2008 р. з відкритого акціонерного товариства «ХІМВОЛОКНО» (Україна)
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на користь громадянина Російської Федерації С. було винесено стягнути грошові суми по
відшкодуванню шкоди у зв’язку з втратою працездатності внаслідок професійного
захворювання та державне мито в дохід Російської Федерації. Підставою для відшкодування
шкоди стало професійне захворювання, яке виникло у зв’язку зі шкідливими умовами праці
на хімічному виробництві в період перебування С. у трудових відносинах з відповідачем.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою відмовив С. у задоволенні клопотання про
примусове виконання рішення на території України, оскільки згідно з Конвенцією країн СНД
про правову допомогу від 1993 року справи за позовами про відшкодування шкоди мають
розглядатися судовими установами за місцем знаходження підприємства-відповідача (статті
6, 42).
Чи правомірна ухвала суду? Відповідь обґрунтуйте.

Тема 10. Актуальні питання регулювання сімейних відносин в міжнародному
приватному праві
Навчальний час – 2 год.
Завдання 1
Студент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, громадянин
ОАЕ К., закохався в громадянку України Н. Вони подали заяву до органу ДРАЦС про
реєстрацію шлюбу. За ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право», право на
шлюб визначається для кожного з осіб, що подали заяву, за законодавством країни
громадянства. Раніше громадянин ОАЕ уклав шлюб у себе в країні. Закон його батьківщини,
який належить застосовувати при реєстрації шлюбу, допускає укладення другого шлюбу.
Чи може співробітник органу ДРАЦС зареєструвати шлюб громадянина ОАЕ з
громадянкою України?
Завдання 2
Громадянка України К. вийшла заміж за громадянина Німеччини О. Шлюб було
оформлено у м. Києві. Їх дитина народилася на території Німеччини та стала її громадянкою.
При розірванні шлюбу в Шевченківському районному суду міста Києва було винесено
рішення про те, що дитина повинна проживати разом із матір’ю в Україні. Але, незважаючи
на це рішення, батько дитини, скориставшись тимчасовою відсутністю матері, вивіз дитину
до Німеччини.
Чи може мати подати позов до суду Федеративної Республіки Німеччини та
вимагати виконання рішення Шевченківського районного руду міста Києва про те, що
дитина повинна проживати разом із нею?
Чи може мати ставити питання про повернення дитини на підставі положень
Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.?
Завдання 3
У 2010 році громадянка України В., що проживала у місті П’ятигорськ (Російська
Федерація) звернулась до місцевого суду у місті П’ятигорськ з позовом про розірвання
шлюбу із своїм чоловіком К., що проживає у Києві (Україна). Її чоловік К. також є
громадянином України.
На право якої держави має спиратися місцевий суд міста П’ятигорська?
Норми яких міжнародних угод, регулюючих відносини між суб’єктами України та
Російською Федерацією мають бути враховані при вирішенні питання про розірвання
шлюбу?
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Завдання 4
Громадянин Королівства Саудівської Аравії укладав шлюб в своїй країні за
прийнятим в мусульманстві обрядом. В третій раз він уклав шлюб в Ер-Ріяд із громадянкою
України. Після його смерті залишилася нерухомість в Україні і Королівстві Саудівської
Аравії.
Право якої країни має регулювати спадкові відносини?
Якщо відповідно до права Королівства Саудівської Аравії всі жінки спадкують після
смерті чоловіка в рівних долях, чи може український суд послатися на застереження про
публічний порядок і визнати спадкоємцем виключно громадянку України стосовно майна в
Україні?
Суди повинні застосовувати застереження про публічний порядок у виключних
випадках, чи якщо іноземне право не співпадає із вітчизняним, чи повинне застосовуватися
застереження про публічний порядок в даному випадку?
Чи можливо було укладення шлюбу із громадянкою України в консульстві України в
Королівстві Саудівської Аравії, або безпосередньо в Україні в органах державної реєстрації
актів цивільного стану?
Тема 11. Актуальні питання правового регулювання спадкових відносин в
міжнародному приватному праві
Навчальний час – 2 год.
Завдання 1
Після смерті громадянина України М., який постійно мешкав у м. Полтава,
залишилося рухоме майно, що перебувало на території Польщі. У зв’язку із відсутністю
спадкоємців відповідний орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини
звернувся до суду України про визнання спадщини відумерлою. За рішенням суду усе майно,
що залишилося після смерті М., перейшло у власність територіальної громади.
Який характер (публічно-правовий чи приватноправовий) носять відносини, що
виникли після смерті М.?
Чи становлять ці відносини предмет регулювання міжнародного приватного права?
Що таке відумерла спадщина?
Завдання 2
Після смерті громадянина України М., що сталася в Канаді, залишилося таке майно:
будинок у Португалії; гроші на рахунку у банку Швейцарії – 300 тис. швейцарських франків; п’ятикімнатна квартира в Києві; яхта, зареєстрована у Франції; декілька автомобілів, які
знаходяться в Канаді, Україні та Франції.
На майно громадянина М. претендують: повнолітній син від першого шлюбу; двоє
неповнолітніх дітей від другого шлюбу; дружина, з якою М. був зареєстрований у третьому
шлюбі; батьки.
Розподіліть правовідносини за статутами та визначте належне до застосування
права, якщо всі спадкоємці звернулися з позовом до суду України. Судові установи яких країн
компетентні розглядати спір, що виник?
Завдання 3
До консульства України в Румунії звернулася громадянка України Ш., яка постійно
мешкала в Румунії, із клопотанням про оформлення заповіту.
Чи вповноважений консул України виконувати зазначені дії? Визначте належне до
застосування право та належний порядок оформлення заповіту.
Завдання 4
Громадянин Іспанії Родріго К. уклав шлюб з громадянкою України та переїхав до м.
Полтава на постійне проживання. Подружжя придбало в Україні квартиру, автомобіль та
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інше майно. За три роки Родріго К. помер. В Іспанії у нього залишилася земельна ділянка,
грошовий внесок в іспанському банку та меблі. До нотаріальної контори за місцем відкриття
спадщини в Україні звернулася перша дружина Родріго К. із заявою про прийняття
спадщини.
На підставі якого нормативного акта слід визначати належне до застосування
право? Визначте належне до застосування право відповідно до кожного об’єкта
спадкування.
Завдання 5
Громадянка України В. 25 років мешкала у Франції. Після її смерті лишилося цінне
рухоме майно та квартира у Парижі, але спадкоємців за законом чи заповітом вона не мала.
Визначте належне до застосування право.
Завдання 6
Громадянкою України Ж. у 2010 р. на території Польщі було складено заповіт на
користь громадянки Польщі Д., якій спадкодавиця передавала все своє майно після смерті.
Невдовзі громадянка України Ж. померла в м. Новий Сонч на території Республіки Польща.
До спадку входило таке майно: частина квартири у м. Львів (Україна) та квартира у м. Новий
Сонч (Польща). Проте, дізнавшись про смерть громадянки Ж. та про складений нею заповіт,
її рідний брат Ф. – громадянин Російської Федерації, пенсіонер, звернувся до суду з позовом
до громадянки Д. про визнання заповіту недійсним та визнання права власності на майно в
порядку спадкування за законом.
Громадянка Польщі Д. не визнала позовні вимоги, обґрунтувавши свою позицію тим,
що позивач не може вважатися непрацездатним громадянином у розумінні ст.1 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та ст.10 Закону України
“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”.
Визначте належне до застосування право. Судові установи яких країн компетентні
розглядати спір, що виник? Чи може суд визнати даний заповіт недійсним?
Завдання 7
Громадянин Іспанії, який останніми роками проживав в Україні, після своєї смерті
залишив дружині квартиру в м. Києві, про що зазначено в заповіті. Заповіт складено в Іспанії
та передано на зберігання в реєстраційний орган.
Як виконати такий заповіт в Україні? Чи буде мати значення форма даного
заповіту?
Тема 12. Міжнародний цивільний процес
Навчальний час – 2 год.
Завдання 1
Шведська компанія звернулася до Святошинського районного суду м. Києва з
позовом до громадянина України М. Невдовзі після початку судового розгляду справи
відповідач заявив, що він змінив громадянство і тому дана справа більше не підсудна судам
України.
Чи може за таких умов судовий розгляд даної справи продовжуватись?
Завдання 2
Центральний районний суд Пешта міста Будапешта (Угорщина) ухвалив рішення про
визначення недійсною державну реєстрацію закритого акціонерного товариства «Завод
експериментального лиття», яке має статус підприємства з іноземними інвестиціями,
місцезнаходження якого відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних
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осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – місто Полтава (Україна), та
скасування державної реєстрації, проведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Чи підлягає таке рішення визнанню та виконанню в Україні?
Завдання 3
Святошинський районний суд м. Києва ухвалив рішення про стягнення аліментів на
дитину. Батько дитини є громадянином Королівства Великої Британії, в якій він постійно
мешкає. Суд має направити клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення
аліментів.
Яким чином оформлюється таке клопотання?
Чи самостійно суд направляє таке клопотання?
Завдання 4
Печерський районний суд міста Києва, розглядаючи позов громадянки Даниї Р. до
громадянина України В. щодо визнання права на спадщину, встановив, що спірним, зокрема,
є нерухоме майно, яке перебуває на території Королівства Данії. Колізійна норма України у
даному випадку відсилає до права країни, в якій знаходиться це майно.
Які основні принципи та обсяг застосування іноземного права?
Що є підставою для застосування судом України права Королівства Данії?
Який порядок встановлення змісту права Королівства Данії?
Право якої країни має бути застосоване судом у разі неможливості встановити
зміст права Королівства Данії у розумні строки?
Завдання 5
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання про надання
дозволу на примусове виконання рішення суду іспанської провінції Астурія на території
України щодо товариства з обмеженою відповідальність «ПРОМІНВЕСТ». Суддя відмовив у
задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного
суду, посилаючись на те, що між Україною та Іспанією не укладено угоди про взаємне
визнання та виконання судових рішень, крім того, українське підприємство є
містоутворюючим, від нього залежить бюджет цілого міста, а виконання зазначеного
рішення може спричинити складну фінансову ситуацію.
Чи правомірне рішення прийняв суд? Обґрунтуйте відповідь.

5. Завдання для самостійної роботи
5.1. Підготовка рефератів
Загальні методичні рекомендації:
Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5-7 сторінок.
Представляється на папері та електронному носії.
Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної
дисципліни):
1. Колізійні норми, їх види і проблеми застосування у міжнародному приватному
праві.
2. Співвідношення матеріально-правового та колізійного
регулювання у міжнародному приватному праві.
3. Уніфікація норм у міжнародному приватному праві.

методів

правового
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4. Особливості доктрини як джерела міжнародного приватного права.
5. Правові режими у міжнародному приватному праві.
6. Правова природа і застосування принципу взаємності і реторсії у міжнародному
приватному праві.
7. Правове регулювання статусу іноземного громадянина й особи без громадянства
у міжнародному приватному праві.
8. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.
9. Визначення «національності» юридичної особи у міжнародному приватному
праві.
10. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного приватного права.
11. Держава як учасник приватноправових відносин.
12. Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві.
13. Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві.
14. Міжнародно-правова охорона авторського права.
15. Правова природа і дія «особистого закону».
16. Сутність і дія «закону місцезнаходження речі».
17. Сутність і дія принципу «найтіснішого зв’язку».
18. Правова природа і місце в правовому регулювання приватноправових відносин
принципу «автономія волі» сторін.
19. Імунітет держави у цивільно-правових відносинах з «іноземним елементом».
20. Підстави набуття та захист права власності у міжнародному приватному праві.
21. Позовна давність у міжнародному приватному праві.
22. Вина як умова виникнення деліктного зобов’язання у міжнародному приватному
праві.
23. Статут деліктного зобов’язання у міжнародному приватному праві.
24. Автономія волі сторін у міжнародному приватному праві при виборі статуту
деліктного зобов’язання.
25. Особливості регулювання правовідносин з набуття, збереження майна без
достатньої правової підстави у міжнародному приватному праві.
26. Особливості юридичної відповідальності за шкоду, завдану споживачеві у
міжнародному приватному праві.
27. Міжнародні перевезення у міжнародному приватному праві.
28. Роль міжнародних угод про правову допомогу з вирішення колізійних питань
регулювання сімейних відносин.
29. Відбиття національних традицій у регулюванні сімейних відносин як причина
множинності колізій.
30. «Особистий закон» подружжя.
31. Усиновлення іноземців громадянами України.
32. Правове регулювання встановлення опіки і піклування у міжнародному
приватному праві.
33. Спадкування за законом у міжнародному приватному праві.
34. Спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві.
35. Трудові правовідносини в міжнародному приватному праві.
36. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян і осіб без
громадянства в Україні.
37. Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства, які не мають
постійного місця проживання у державі місця виконання роботи.
38. Взаємодія українського й іноземного законодавства в цивільно-процесуальних
питаннях.
39. Представництво іноземних фізичних та юридичних осіб у цивільному
міжнародному процесі.
40. Правила ІНКОТЕРМС: загальна характеристика напрями застосування.
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41. Віденська конвенція ООН про міжнародну купівлю-продаж товарів: загальна
характеристика.
5.3. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного
матеріалу
Загальні методичні поради:
Тестові завдання виконуються шляхом надання лише однієї правильної відповіді на
запропоноване питання. Декілька правильних відповідей на питання не допускається.
1. Міжнародне приватне право – це:
а) підгалузь міжнародного права, що регулює міжнародні економічні відносини;
б) підгалузь цивільного права, що регулює цивільні відносини за участю іноземних
фізичних та юридичних осіб;
в) сукупність норм, що регулюють приватні та процесуальні відносини з іноземним
елементом.
2. У чому полягає подібність міжнародного приватного права та міжнародного
публічного права?
а) спільні джерела правового регулювання;
б) спільний предмет регулювання;
в) загальна мета – створення правових засад міжнародного співробітництва в різних
галузях суспільних відносин.
3. Яке місце посідає міжнародне приватне право у правовій системі?
а) це самостійна автономна правова система;
б) це комплексна галузь права;
в) це інститут національного цивільного права.
4. Вкажіть ознаку, яка характеризує приватні правовідносини:
а) ієрархічні відносини між суб’єктами;
б) перевага директивно-зобов’язуючих норм права;
в) зв’язок з правопорядками двох чи більше країн.
5. Яке значення має слово «міжнародне» в понятті міжнародне приватне право?
а) приватноправові відносини, що мають у своєму складі іноземний елемент;
б) це міждержавні відносини;
в) це відносини, врегульовані міжнародними договорами.
6. Які методи правового регулювання притаманні міжнародному приватному
праву?
а) колізійно-правовий і адміністративно-правовий;
б) колізійно-правовий і матеріально-правовий;
в) матеріально-правовий і адміністративно-правовий.
7. Якими нормативним актами України дозволено застосування звичаїв?
а) Закон України «Про міжнародне приватне право»;
б) Закон України «Про міжнароднийкомерційний арбітраж»;
в) Кодекс про адміністративні правопорушення України.
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8. У чому полягає сутність уніфікації матеріально-правових норм в
міжнародному приватному праві?
а) це кодифікація міжнародно-правових звичаїв;
б) це стихійний процес наближення законодавства різних держав;
в) це укладення міжнародних договорів, спрямованих на створення одноманітних
норм національного права.
9. Для того, щоб правовідносини набули міжнародного характеру достатньою є
наявність:
а) одного іноземного елементу;
б) двох іноземних елементів;
в) трьох іноземних елементів.
10. Які форми права не застосовуються у міжнародному приватному праві?
а) міжнародні договори;
б) внутрішнє законодавство;
в) господарські договори.
11. Що таке колізія права в міжнародному приватному праві?
а) застосування загальних принципів права для розгляду конкретного питання, не
врегульованого правовими нормами;
б) врегулювання одного питання кількома нормами;
в) розбіжності змісту різних норм права різних держав відносно одного питання.
12.Колізійні норма – це:
а) норма, що містить колізію;
б) норма, яка визначає, право якої держави має бути застосоване до правовідносин,
ускладнених іноземним елементом;
в) норма, яка усуває колізію між нормативними актами однієї держави.
13. Структуру колізійної норми складають такі елементи:
а) диспозиція і санкція;
б) обсяг і прив’язка;
в) гіпотеза і диспозиція .
14. Залежно від кількості прив’язок колізійні норми поділяються на:
а) прості і складні;
б) одиничні і множинні;
в) одиничні і складені.
15. Складні колізійні норми мають такі прив’язки:
а) альтернативні прив’язки;
б) субсидіарні прив’язки;
в) кумулятивні прив’язки.
16. Назвіть види колізійних норм в залежності від форми колізійної прив’язки:
а) інтертемпоральні та інтерперсональні;
б) альтернативні та диспозитивні;
в) односторонні та двосторонні.
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17. Кумулятивні норми – це:
а) такі норми, в яких одночасно декілька прив’язок застосовуються до одного
правовідношення;
б) норми, які характеризуються наявністю декількох прив’язок;
в) норми, які містять категоричні вказівки щодо вибору права i не можуть бути
змінені за погодженням сторін.
18. Вкажіть найбільш поширений засіб розв’язання конфлікту кваліфікацій:
а) кваліфікація на основі автономії волі сторін;
б) кваліфікація на основі права країни суду;
в) кваліфікація на засадах міжнародної ввічливості.
19. У чому полягає теорія «автономної кваліфікації»?
а) кваліфікація на основі автономії волі сторін;
б) кваліфікація відповідно до понять, які є загальними для правових систем усіх
держав;
в) кваліфікація на основі принципу найбільш тісного зв’язку.
20. У чому полягає сутність зворотного відсилання?
а) це різновид колізійної взаємності;
б) це результат зіткнення, колізії колізійних норм різних держав, який призводить до
того, що іноземне право, обране на підставі вітчизняної колізійної норми, відсилає назад чи
до права третьої країни;
в) це ситуація, за якої колізійна норма обраного для застосування іноземного закону
відсилає до норм міжнародних договорів.
21. Яка категорія іноземців не вказана в Законі України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»:
а) які тимчасовою проживають в України;
б) які постійно прийняті в Україні;
в) які постійно проживають в Україні.
22. Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи
визначається:
а) її особистим законом;
б) законодавством України;
в) правом місця перебування.
23. Дієздатність фізичної особи визначається:
а) законом, обраним фізичною особою;
б) особистим законом;
в) законом країни перебування.
24. Особистим законом біженця є:
а) закон громадянства;
б) право держави, у який він має місце перебування;
в) право країни, яка обрана біженцем для постійного проживання.
25. Особистим законом фізичної особи біпатрида вважається:
а) право держави, у якій ця особа має місце проживання;
б) право держави, у якій він має місце перебування;
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в) право держави, громадянином якої вона є.
26. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим
законом вважається:
а) право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв’язок;
б) закон, обраний фізичною особою;
в) закон останнього громадянства .
27. Особистим законом особи без громадянства вважається:
а) право держави, у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності – місце
перебування;
б) закон, обраний фізичною особою;
в) закон місця народження.
28. Право фізичної особи на ім’я визначається:
а) особистим законом;
б) законом країни використання імені;
в) правом країни, з якою іноземець тісно пов’язаний.
29. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи
недієздатною в Україні визначається:
а) за особистим законом;
б) за законом місця проживання;
в) за законодавством України.
30. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою на
територіїУкраїни регулюється правом:
а) країни громадянства цієї особи;
б) держави, у якій ця особа мала місце проживання;
в) останнім з відомих особистих законів цієї особи.
31.Право власності визначається за допомогою колізійної прив’язки:
а) закон місця знаходження власника;
б) закон доміцилію власника;
в) закон місця знаходження речі.
32.Відповідно до закону місця знаходження речі вирішується:
а) коло осіб, що мають можливість володіти таким правом;
б) порядок спадкування;
в) зміст права власності та інших речових прав, їхздійснення та захист.
33. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша
класифікація визначається правом держави:
а) громадянином, якої є власник;
б) де це майно знаходиться;
в) особи, що відчужує (продає, дарує та ін. ).
34. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі,
визначається:
а) правом держави, відправлення вантажу;
б) правом держави, місця призначення цього вантажу;
в) правом держави перевізника.
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35. Право власності та інші речові права, відомості про які підлягають внесенню
до державних реєстрів, визначаються:
а) правом держави, у якій це майно зареєстровано;
а) законом місця знаходження власника;
в) законом місця знаходження речі.
36. Захист права власності та інших речових прав здійснюється:
а) відповідно до права держави, у якій майно знаходиться;
б) відповідно до права держави, громадянином якої є позивач;
в) на вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або
відповідно до права держави суду.
37. Право власності на судна внутрішнього плавання визначається правом
держави:
а) місця знаходження судна;
б) місця реєстрації судна;
в) громадянства власника.
38. Захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно
здійснюється:
а) відповідно до права держави, громадянином якої є позивач;
б) відповідно до права держави, у якій це майно знаходиться;
в) на вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або
відповідно до права держави суду.
39. Виникнення права власності внаслідок набувальної давності визначається:
а) правом держави, у якій майно знаходилося на момент спливу строку набувальної
давності;
б) правом громадянина, який стає власник внаслідок набувальної давності;
в) законом місця знаходження власника.
40. Захист права власності та інших речових прав, які підлягають державній
реєстрації в Україні, здійснюється:
а) відповідно до права України;
б) за правом держави громадянином, якої є власник;
в) на вибір заявника відповідно до права держави, у якій майно знаходиться, або
відповідно до права держави суду.
41. Яке правило застосовується до визначення форми зовнішньоекономічного
договору, однією із сторін якого є громадянин чи юридична особа України?
а) форма договору, передбачена законом, незалежно від місця його укладення;
б) форма договору визначається правом місця укладання правочину;
в) договір укладається в простій письмовій формі, якщо інше не передбачене законом.
42. Як слід розуміти «автономію волі сторін» щодо зовнішньоекономічних
правочинів?
а) право суду на власний розсуд використовувати будь-яку національне законодавство
при розв’язанні зовнішньоекономічного спору;
б) право сторін обрати будь-яке право для врегулювання усіх аспектів їх
правовідносин;
в) як обов’язок сторін зробити у контракті застереження про застосовуване право.
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43. Які межі має автономія волі сторін?
а) автономія волі не обмежується;
б) застереження про застосовуване право не може порушувати імперативні норми
права тієї держави, з якою угода має найбільш тісний зв’язок;
в) застереження про застосовуване право дійсне, лише якщо воно зроблене в момент
укладання угоди.
44.Яке питання регулюються Віденською конвенцією про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів?
а) продаж товарів на аукціонах;
б) порядок укладання договорів купівлі-продажу товарів ті права й зобов’язання
продавця і покупця, які випливають з такого договору;
в) відповідальність продавця, за шкоду, завдану товаром здоров’ю будь-якої особи.
45. Право якої держави підпорядковується форма правочинів щодо нерухомості?
а) визначається відповідно до автономії волі сторін;
б) праву міста укладання правочину;
в) праву місця знаходження майна.
46. У чому полягають основні зобов’язання держав-учасників Віденської
конвенції 1980 р.?
а) прийняття однакових норм, які регулюють договори міжнародної купівлі-продажу
товарів та враховують різні суспільні, економічні й правові системи;
б) Віденська конвенція не зобов’язує держави вживати будь-які спеціальні заходи;
в) створення спеціальних департаментів, на які покладаються обов’язки контролю за
виконанням конвенції.
47. Якщо інше не передбачено законом, зміст правочину може регулюватися:
а) правом, яке обрано сторонами;
б) праву міста укладання правочину;
в) права місця проживання або місцезнаходження сторони, яка зробила пропозицію
48. Яка форма правочину має застосовуватися, якщо сторони правочину
знаходяться в різних державах?
а) права місця проживання або місцезнаходження сторони, яка зробила пропозицію,
якщо інше не встановлено договором;
б) правом, яке обрано сторонами;
в) праву міста укладання правочину.
49. Який основний порядок укладання договору міжнародної купівлі продажу
товарів?
а) безпосередні переговори продавця та покупця;
б) обмін офертою та акцептом;
в) за допомогою банківської установи.
50. Визначте правову природу принципів УНІДРУА:
а) міжнародна угода;
б) рекомендація міжнародної організації;
в) типовий договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
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51. Яка основна формула прикріплення в деліктних відносинах?
а) закон місця виконання договору;
б) закон місця заподіяння шкоди;
в) закон місця укладання договору.
52. Як слід розуміти «закон вчинення делікту»?
а) закон місця настання цивільної відповідальності;
б) закон постраждалої особи у правовідносинах;
в) закон місця заподіяння шкоди або закон місця настання шкідливих наслідків.
53. До вимог про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг) застосовується:
а) право держави, у якій знаходиться місце проживання або місцезнаходження
виробника або особи, яка надала послугу;
б) право держави, у якій споживач придбав товар або в якіййому була надана послуга;
в) будь-який з вищезазначених варіантів, на вибір потерпілого.
54. До зобов’язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без
достатньої правової підстави, застосовується:
а) право потерпілої сторони;
б) право особи, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової
підстави (право набувачів);
в) право країни, в якій такі дії мали місце.
55. В яких випадках право іноземної держави не застосовується в Україні?
а) якщо дія чи інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування
шкоди, за законодавством України не є протиправною;
б) якщо буде встановлено, що мала місце провокаційна поведінка потерпілого;
в) якщо буде встановлено, що наявна вини потерпілого.
56. Гаазької конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних
пригод (1971 р.), визначає, що у випадках, коли до пригоди причетний лише один
транспортний засіб і його зареєстровано в Державі, іншій ніж та, у якій відбулася
пригода, то застосовується:
а) внутрішнє право Держави реєстрації транспортного засобу;
б) право держави, де сталась така пригода;
в) право потерпілої сторони.
57. В чому полягає принцип автономії волі в деліктних відносинах в
українському законодавстві?
а) сторони зобов’язання можуть обрати право держави суду;
б) сторони зобов’язання можуть обрати закон доміцилію, особи що заподіяла шкоду;
в) сторони зобов’язання можуть обрати особистий закон потерпілого.
58. Яка формула прикріплення буде регулювати відшкодування завданих
збитків, якщо шкоду заподіяно у відкритому морі?
а) закон країни суду;
б) закон прапора;
в) особистий закон потерпілої сторони.
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59. Яка формула прикріплення буде визначати зобов’язання про відшкодування
шкоди відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах держав членів СНД 1993 року?
а) закон місця виконання договору;
б) закон місця заподіяння шкоди;
в) закон місця укладання договору.
60. В якому році Україна приєдналася до Гаазької конвенції про право, що
застосовується до дорожньо-транспортних пригод (1971 р.)?
а) 1971 році;
б) 1989 році;
в) 2011 році.
61. Який характер носить інтелектуальна власність в міжнародному приватному
праві?
а) подвійний характер;
б) екстериторіальний характер;
в) територіальний характер.
62. Які особливості права інтелектуальної власності?
а) обмежений строк охорони;
б) невідчужуваність виключних авторських прав;
в) обмеженість засобів захисту порушених прав.
63. До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності
застосовується право:
а) держави суду;
б) держава, у якій вимагається захист цих прав;
в) держави, громадянином якої є позивач.
64. Які держави є учасниками Євразійської патентної конвенції?
а) Євросоюзу;
б) СНД;
в) ООН.
65. Що слід розуміти під «національністю» твору?
а) національність автора;
б) територіальний характер авторського права;
в) мова твору.
66. Протягом якого строку особа, що належним чином подала заявку на патент
на винаходи та для корисних моделей в одній з країн Союзу користується для подання
заявки в інших країнах правом пріоритету для патентів на винаходи та для корисних
моделей, відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883р.?
а) 6 місяців;
б) 12 місяців;
в) 3 роки.
67. Протягом якого строку особа, що належним чином подала заявку на
промисловий зразок або товарний знак в одній з країн Союзу, користується для
подання заявки в інших країнах правом пріоритету для промислових зразків і
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товарних знаків, відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності
1883р.?
а) 6 місяців;
б) 12 місяців;
в) 3 роки;
68. У яких випадках промислова власність підлягає охороні?
а) результат принесе державі користь;
б) об’єкт використовується в двох або більше державах;
в) отримано у відповідній державі охоронний документ.
69. Розміщення на творах знаку охорони авторського права передбачено:
а) угодою автора и видавця твору;
б) тільки національним законодавством;
в) всесвітньою конвенцією про авторське право.
70. Який мінімальний строк охорони
конвенцією про авторське право?
а) життя автора і 25 років після його смерті;
б) життя автора і 50 років після його смерті;
в) життя автора і 75 років після його смерті.

творів

передбачено

Всесвітньою

71. Які є види міжнародного комерційного арбітражу?
а) випадковий та інституційний;
б) національний та міжнародний;
в) загальний та спеціальний.
72. Що таке арбітражна угода?
а) це угода між судовими та арбітражними установами по розподіл компетенції;
б) це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або
можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами;
в) це міжнародний договір про статус міжнародних комерційних арбітражів.
73. Які є види види арбітражних угод?
а) арбітражне застереження в контракті та арбітражна угода;
б) дерогаційні та пророгаційні угоди;
в) договір про призначення арбітра.
74. При якій організації в Україні існує постійно діючий міжнародний
комерційний арбітраж?
а) при Національному банку України;
б) при Вищому господарському суді України;
в) при Торгово-промисловій палаті України.
75. Що слід розуміти під арбітражним судом adhoс?
а) звичайнийкомерційний арбітраж;
б) комерційний арбітраж англомовних країн;
в) арбітраж, що утворюється для розгляду конкретної справи.
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7. Методи навчання та контролю
Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні,
наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична
перевірка, тестовий контроль тощо.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача
вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:

виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни;

глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та
доктринальних джерелах;

вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;

характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;

вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що
навчаються) рекомендується проводити за критеріями:
Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки методичного характеру;

60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки,
судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Форми поточного та підсумкового контролю
Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з
навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:
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1) метод усного контролю;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод програмованого контролю.
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни використовують наступні форми контролю:
1)
Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань
здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
2)
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період
проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити
засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок
змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів
Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України
«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами
організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична
підготовка; 4) контрольні заходи.
Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається
між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).
8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою
включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що
відповідає пропорції за 100-бальною шкалою.
Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до
підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової
роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний
рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів1.
Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він
вважається таким, що має академічну заборгованість.
8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з
аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи.

1

Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість
балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та
самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35
балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності
здобувача вищої освіти - 100 балів.
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Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Таблиця 1
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова кількість балів
(поточне накопичення балів)
контроль
залік
Max 60%

Мах 40%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 13.
Самостійна робота
Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і
обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).

Бали

22

3

4

5

2

Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача
Критерій оцінювання компетентності
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання
навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен
формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній
зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з
навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії,
але допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх
охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним
джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує
репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального
матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає
неточності при використанні знань для вирішення практичних завдань.
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання
навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки.
Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання
для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст)
явища (або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати
призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу
на інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими
спорідненими та протилежними явищами. Відповідь надається за декількома
джерелами навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та
наведенням прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип
мислення.
Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання
глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується,
володіє категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з
практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати

Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
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свої судження. Може навести особливості інтерпретації правових явищ в
різних теоріях, загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в
національному так і в міжнародному та європейському праві (в межах часу,
предмету, простору). Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових
явищ в Україні. Відповідь надається на основі знань державних програм,
концепцій, проектів нормативно-правових актів, а також наукових досліджень
вітчизняних та закордонних вчених. Даний рівень компетентності передбачає
грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій формі),
якісне зовнішнє оформлення. При відтворенні знань застосовує евристичний
тип мислення.
Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається
шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських
та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи
протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12)
з округленням результату до цілого числа.
Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на
семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та
самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість
відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5) 3. При
визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні
бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У
разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший
2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний
ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має
відповідних балів.
8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми міжнародного приватного права», що забезпечуються кафедрою
передбачений у формі заліку для денної форми навчання.
Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового
контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю здобувачів становить 40 балів.
Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у
навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового
контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки
дисципліни4.
Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється
шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень
компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою
та існуючими критеріями (табл. 2).
3

Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для
того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3
парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому
занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач
був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38.
4
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
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Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату
до цілого числа.
Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом
додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених
на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)5.
8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача
За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності
з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.
Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів
результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються
згідно з таблицею (табл. 3).
Таблиця 3
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Рівень результативності
Результати творчої роботи здобувача
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове
місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) І рівень, факультетський
факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських (інститутський)
(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) – 5 балів
науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до ІІ рівень, академічний
розгляду заявки на патент та ін.
– 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС
III рівень, міністерський,
декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках,
міжвузівський
національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на
– 15 балів
закордонне патентування.
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на
міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних IV рівень, міжнародний
олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного – 20 балів
патенту.

5

Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за
друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю
за результатами складання заліку буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на
білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно
його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання заліку буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32.
Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за
друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання заліку
буде ((4+5)÷2)×8 = 36.
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8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача
Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала оцінювання: національна та ECТS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій
9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна
дошка.
9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі
НАВС через мережу Інтернет.
9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (online) за вибором викладача використовується:
програмне забезпечення через мережу Інтернет.
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10. Перелік контрольних питань по темам
Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми
навчальної дисципліни і містить наступні питання:
1.
Поняття та предмет міжнародного приватного права.
2.
Метод міжнародного приватного права.
3.
Відмінність міжнародного приватного права від міжнародного публічного
права.
4.
Система джерел міжнародного приватного права.
5.
Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
6.
Внутрішнє законодавство держав як джерело міжнародного приватного права.
7.
Система міжнародного приватного права.
8.
Правовий звичай як джерело міжнародного приватного права.
9.
Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права.
10.
Правова доктрина як джерело міжнародного приватного права.
11.
Колізійні та матеріально-правові норми у міжнародному приватному праві.
12.
Структура колізійної норми.
13.
Види колізійних норм.
14.
Види колізійних прив’язок.
15.
Тлумачення, класифікація, застереження і застосування норм іноземного права.
16.
Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право».
17.
Правовий статус фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права.
18.
Поняття й основні категорії іноземців за законодавством України.
19.
Правоздатність і дієздатність іноземців в Україні.
20.
Підстави визнання іноземної особи обмежено дієздатною і недієздатною.
21.
Підстави визнання громадян України за кордоном обмежено дієздатними та
недієздатними.
22.
Підстави визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення померлим.
23.
Правове становище біженців, вимушених переселенців, осіб, яким наданий
політичний притулок.
24.
Правове становище громадян України за кордоном.
25.
Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.
26.
Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.
27.
Способи набуття та захисту права власності у міжнародному приватному праві.
28.
Класифікація речей у міжнародному приватному праві.
29.
Колізійні прив’язки щодо права власності у міжнародному приватному праві.
30.
Право власності для іноземних суб’єктів за законодавством України.
31.
Право власності для громадян та юридичних осіб України за кордоном.
32.
Поняття та види спадкування у міжнародному приватному праві.
33.
Міжнародні конвенції у сфері спадкового права.
34.
Колізійні прив’язки щодо складання та скасування заповіту.
35.
Відумерлість спадщини у міжнародному приватному праві.
36.
Спадкові права громадян України за кордоном.
37.
Спадкові права іноземців в Україні.
38.
Поняття позадоговірних зобов’язань у міжнародних правовідносинах.
39.
Зміст деліктного зобов’язання у міжнародних правовідносинах.
40.
Особливості відшкодування шкоди, завданої деліктом у сучасних правових
системах.
41.
Зміст матеріально-правових та колізійних норм, що регулюють питання
деліктної відповідальності у міжнародних правовідносинах.
42.
Колізійні прив’язки законодавства України щодо врегулювання деліктних
зобов’язань з іноземним елементом.
43.
Поняття інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві.
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44.
Право промислової власності у міжнародному приватному праві.
45.
Поняття та джерела авторського права у міжнародному приватному праві.
46.
Поняття та джерела суміжних прав у міжнародному приватному праві.
47.
Міжнародні конвенції з питань інтелектуальної власності.
48.
Колізійні норми, що регулюють трудові відносини іноземців в Україні.
49.
Правовий статус громадян України при працевлаштуванні за кордоном.
50.
Форми працевлаштування іноземців в Україні.
51.
Джерела міжнародного транспортного права.
52.
Міжнародні морські перевезення пасажирів та вантажів.
53.
Поняття шлюбу у різних правових системах.
54.
Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу.
55.
Особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя.
56.
Підстави розірвання шлюбу та правові наслідки його припинення для громадян
України за кордоном.
57.
Колізійні прив’язки щодо укладення та розірвання шлюбу з іноземцями за
законодавством України.
58.
Підстави призначення і припинення опіки та піклування.
59.
Колізійні норми у міжнародних договорах з питань усиновлення.
60.
Реєстрація актів цивільного стану громадян України поза її межами.
61.
Інститут усиновлення у міжнародному приватному праві.
62.
Позовна давність у міжнародному приватному праві.
63.
Поняття міжнародного цивільного процесу.
64.
Міжнародні конвенції у сфері міжнародного цивільного процесу.
65.
Цивільні процесуальні права іноземців в Україні.
66.
Цивільні процесуальні права іноземної держави в Україні.
67.
Підсудність цивільних справ за участю іноземного елементу.
68.
Судові доручення у міжнародному приватному праві.
69.
Судові рішення у міжнародному приватному праві.
70.
Визнання та виконання рішень іноземних судів.

11. Рекомендована література
Нормативно-правові акти:
1.
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення:
13.01.2020).
2.
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від
09.09.1886 р.: Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону
літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня
1979 року)» від 31.05.1995 р. № 189/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 21.
Ст. 155.(дата звернення: 13.01.2020).
3.
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від
23.08.1978 р.: Закон України «Про приєднання України до Віденської конвенції про
правонаступництво держав щодо договорів » від 17.09.1992 р. № 2608-XII. Відомості
Верховної Ради України. 1992. № 41. Ст. 601.(дата звернення: 13.01.2020).
4.
Всесвітня конвенція з авторського права від 06.09.1952 р.: Постанова
Верховної Ради України «Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право
1952 року» від 23.12.1993 р. № 3794-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст.
70(дата звернення: 13.01.2020).
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7.
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