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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з дисципліни „Міжнародне приватне право”  

для студентів денної та заочної форми навчання 
 

 

 

Поняття та предмет міжнародного приватного права. 

Методи міжнародного приватного права: загальна характеристика. 

Система міжнародного приватного права.  

Співвідношення міжнародного приватного права з суміжними галузями права та його 

місце у правовій системі України. 

Поняття та види джерел міжнародного приватного права. 
Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права.  

Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права.  

Правові звичаї як джерело міжнародного приватного права. 

Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права. 
Методи правового регулювання у МПП: загальна характеристика. 

Колізійно-правовий метод регулювання. 

Структура та види колізійних норм. 

Типи колізійних прив'язок (формул прикріплення). 

Матеріально-правовий (прямий) метод правового регулювання. 
Загальні положення щодо правового регулювання відносин за участю іноземного 

елементу. 

Застосування колізійних норм. 

Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 

Обхід закону у міжнародному приватному праві. 
Застосування  норм  іноземного права. 

Застереження про публічний порядок.  

Взаємність та реторсія у міжнародному приватному праві. 

Правові режими в міжнародному приватному праві. 

Загальні засади правового статусу фізичних осіб як суб'єктів міжнародного приватного 
права. 

Колізійне регулювання особистого закону фізичної особи.  

Колізійні питання громадянства. 

Категорії та правовий статус іноземців  в  Україні. 

Особливості правового статусу  громадян України за кордоном. 
Поняття та види юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 

Особистий закон юридичної особи. 

Особливості правового статусу юридичних осіб в іноземних державах. 

Держава як суб’єкт міжнародних приватно-правових відносин. 

Імунітет держави та його види. 
Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві. 

Колізійні норми речового права в внутрішньому законодавстві України. 

Правове регулювання  іноземних інвестицій в Україні. 



Поняття та види міжнародних договорів цивільно-правового характеру. 

Міжнародно-правове регулювання правочинів з іноземним елементом. 

Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в 

Україні. 

Колізійні питання форми міжнародного цивільно-правового договору. 

Колізійні питання змісту міжнародного цивільно-правового договору. 

„Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” 
(1980 р.): загальні положення. 

Загальна характеристика деліктних зобов’язань в міжнародному приватному праві. 

Колізійні прив’язки в сфері деліктних зобов'язань. 

Правове регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом в міжнародних 

договорах України. 
Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних  відносин в міжнародному 

приватному праві. 

Колізійні питання оформлення  шлюбу в міжнародному приватному праві. 

Правове регулювання  відносин  подружжя в міжнародному приватному праві. 

Колізійні питання припинення шлюбних відносин в міжнародному приватному праві. 
Колізійні питання в сфері спадкових відносин в міжнародному приватному праві. 

Міжнародні договори в сфері спадкових відносин. 

Колізійне регулювання в сфері спадкових відносин. 

Перехід спадщини до держави. 

Міжнародно-правове регулювання питань праці. 
Колізійне регулювання трудових відносин за участю іноземного елементу. 

Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Правове регулювання питань праці громадян України за кордоном. 

Поняття та зміст міжнародного цивільного процесу. 

Міжнародна підсудність в цивільних справах. 
Процесуальний статус  іноземних суб’єктів  в Україні. 

Міжнародна правова допомога в цивільних справах: поняття та зміст. 

Визнання та виконання іноземних судових рішень за законодавством України. 

Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.  
Міжнародно-правове регулювання діяльності комерційного арбітражу. 

Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж: загальна 

характеристика. 

Правовий статус постійно діючих міжнародних комерційних судів в Україні.  

Арбітражна угода: поняття, види, зміст.  
Загальні положення щодо арбітражного розгляду справ.  

Порядок виконання арбітражних рішень.  
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