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Завдання для індивідуальної роботи  

з дисципліни «Міжнародне приватне право» 

 

Індивідуальна робота – це вид позааудиторної самостійної роботи 

навчально-дослідного характеру, що використовується у процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни. Вона передбачає поглиблене 

висвітлення науково-теоретичних і практичних аспектів досліджуваного питання 

з вивченням спеціальної (тематичної) літератури та нормативно-правових актів, 

включаючи дисертаційні та монографічні праці, новітні наукові публікації 

(фахові статті та матеріали конференцій), а також положення міжнародно-

правових актів. Результати індивідуальної роботи оформлюються у вигляді 

письмового реферату. 

Загальні вимоги щодо реферату: формат - .pdf, обсяг основного тексту (без 

титульної сторінки, плану та переліку використаних джерел) – 10-15 сторінок 

(шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання – 

двостороннє по ширині тексту). Структурно реферат повинен включати в себе 

наступні елементи: план; короткий вступ; основний зміст; висновки; перелік 

використаних джерел. Текст реферату повинен бути належно відформатований 

та не містити граматичних і орфографічних помилок. 

Індивідуальні роботи виконуються впродовж відповідного семестру і 

повинні бути здані на кафедру цивільного права до моменту його завершення.  

 

1. Сучасні концепції міжнародного приватного права. 

2. Застосування міжнародних торгових звичаїв в Україні. 

3. Поняття та особливості застосування судової практики (прецедентів) 

в Україні. 

4. Система міжнародних договорів України у сфері міжнародного 

приватного права. 

5. Міжнародні механізми правової допомоги та обміну правовою 

інформацією у сфері МПП. 

6. Проблемні питання колізійного регулювання у міжнародному 

приватному праві. 

7. «Гнучке» колізійне регулювання. 

8. Принципи колізійного регулювання. 

9. Імунітети  у міжнародному приватному праві. 

10. Правове регулювання імунітету держави у сучасному міжнародному 

приватному праві. 

11. Міжнародні юридичні особи. 



12. Міжнародно-правова уніфікація регулювання відносин власності. 

13. Розвиток колізійного регулювання відносин власності в 

міжнародному приватному праві. 

14. «Принципи міжнародних комерційних договорів» (УНІДРУА, 

2010 р.): зміст та застосування. 

15. Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» при укладенні 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

16. Колізійна прив’язка «автономія волі» у сфері міжнародних 

зобов’язальних відносин. 

17. Міжнародно-правова уніфікація питань деліктної відповідальності. 

18. Сучасні колізійні прив’язки в сфері деліктної відповідальності. 

19. Міжнародні договори України з питань спадкування. 

20. Міжнародно-правова уніфікація регулювання трудових відносин з 

іноземним елементом. 

21. Міжнародні конвенції з питань сімейного права. 

22. Регулювання майнових відносин подружжя у міжнародному 

приватному праві. 

23. Міжнародно-правова уніфікація цивільного судочинства з іноземним 

елементом. 

24. Особливості процесуального статусу іноземних суб’єктів в МПП. 

25. Міжнародно-правова уніфікація питань комерційного арбітражу. 

26. Правовий статус постійно діючих комерційних арбітражних судів в 

Україні. 

27. Особливості визнання і виконання арбітражних рішень в Україні.  
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