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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

Назва тем  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Поняття, 

предмет і система 

міжнародного 

приватного права. 

Історія 

становлення 

Міжнародного 

приватного права 

9 2 1 – – 6 10 1 1 – – 8 

Тема 2. Джерела 

міжнародного 

приватного права 

9 2 1 – – 6 9,5 1 0,5 – – 8 

Тема 3. Загальна 

характеристика 

механізмів 

правового 

регулюваня у 

міжнародному 

приватному 

праві 

 

10 2 2 – – 6 8,5 1 0,5 – – 7 

Тема 4. 
Тлумачення та 

кваліфікація у 

міжнародному 

приватному праві 

12 4 2 – – 6 9 1 1 – – 7 

Тема 5. Суб’єкти 

міжнародного 

приватного права 

10 2 2 – – 6 9 1 1 – – 7 

Тема 6. Право 

власності та інші 

речові права 

в міжнародному 

приватному праві. 

Інвестиції 

 

10 2 2 – – 6 8 1 – – – 7 

Тема 7. Договірні 

правовідносини та 

розрахунки в 

міжнародному 

приватному праві 

10 2 2 – – 6 8 1 – – – 7 
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Тема 8. 
Позадоговірні 

зобов’язання 

в міжнародному 

приватному праві 

 

10 2 2 – – 6 7,5 0,5 – – – 7 

Тема 9. Спадкові 

правовідносини 

в міжнародному 

приватному праві 

 

9 2 1 – – 6 7,5 0,5 – – – 7 

Тема 10. Сімейні 

правовідносини 

в міжнародному 

приватному праві 

 

9 2 1 – – – 7,5 0,5 – – – 7 

Тема 11. Правове 

регулювання 

міжнародних 

трудових відносин 

 

10 2 2 – – – 7,5 0,5 – – – 7 

Тема 12. Основні 

положення 

міжнародного 

цивільного 

процесу 

 

9 2 1 – – 6 6,5 0,5 – – – 6 

Тема 13. 
Міжнародний 

комерційний 

арбітраж 

9 2 1 – – 6 6,5 0,5 – – – 6 

Всього годин: 114 28 20 – – 66 105 10 4 – – 91 

 

 

 

 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного 

права. Історія становлення Міжнародного приватного 

права 

2 1 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

Поняття «міжнародного приватного права». Сфера дії МПрП. 

Поняття «правовідносин з іноземним елементом», об’єктивні 

передумови виникнення таких правовідносин а наслідки. 

Місце МПрП в правовій системі.  

МПрП в Стародавньому світі та в Середні віки: італійська, 

голландська, французька теорії статутів.  

Завдання МПрП в сучасній Україні.  
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2. Джерела міжнародного приватного права 2 0,5 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4 

 

 

Поняття, види та особливості джерел МПрП. Міжнародний 

договір: поняття, види та особливості.  

Національне законодавство як джерело МПрП в Україні.  

Міжнародний звичай як джерело МПрП. Поняття та загальна 

характеристика lex mercatoria. 

Судова і арбітражна практика як джерело МПрП.  

  

3. Загальна характеристика механізмів правового 

регулювання у міжнародному приватному праві 

2 0,5 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

3.5. 

 

Колізійний і матеріально-правовий методи правового 

регулювання. 

Поняття і значення колізійних норм. Структура та види 

колізійної норми.  

Колізії законів і їх види (просторові, інтерперсональні и 

інтертемпоральні).  

Типові колізійні прив’язки та сфера їх застосування в МПрП.  

Принцип автономії волі сторін: сутність, відмінність від 

колізійної прив’язки, сфера застосування, межі і обмеження у 

застосуванні. 

 

  

4. Тлумачення та кваліфікація в міжнародному приватнму 

праві 

4 1 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

Проблеми правової кваліфікації в МПрП. Первинна і 

вторинна кваліфікація.  

Способи подолання конфлікту кваліфікацій. 

Підстави та порядок застосування іноземного права в Україні. 

Публічний порядок та імперативні норми в міжнародному 

приватному праві. 

Обхід закону в МПрП. 

Зворотнє відсилання та відсилання до права третьої держави. 

Поняття, причини, зміст і мета уніфікації в МПрП.  

 

  

5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

 

2 1 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

 

5.5. 

Загальна характеристика особливостей правового статусу 

суб’єктів в МПрП. 

Фізичні особи як суб’єкти МПрП.  

Національний та інші режими в МПрП.  

Поняття та колізійні критерії визначення особистого закону 

(статуту) юридичної особи в міжнародному приватному 

праві. 

Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

 

  

6. Право власності та інші речові права 

в міжнародному приватному праві. Інвестиції 

 

2 - 

6.1. 

 

6.2. 

Колізійне регулювання права власності та інших речових 

прав в міжнародному приватному праві. 

Сфера дії речового статуту. 
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6.3. 

Правове регулювання іноземних інвестицій: поняття, форми і 

види інвестицій.  

 

7. Договірні правовідносини та розрахунки в міжнародному 

приватному праві 

2 - 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

Поняття та особливості зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). 

Колізійні питання зобов’язального права в міжнародному 

приватному праві. 

Принципи УНІДРУА: сутність, сфера дії та механізм 

застосування. 

ІНКОТЕРМС: поняття, сфера дії та механізм застосування. 

 

  

8. Позадоговірні зобов’язання 

в міжнародному приватному праві 

 

2 - 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

Загальна характеристика позадоговірних зобов’язань в 

міжнародному приватному праві. 

Колізійне регулювання деліктних зобов’язань в праві України 

та зарубіжних країн. Сфера деліктного статуту 

Умови настання деліктного зобов’язання в національних 

правових системах. 

Особливості матеріально-правового регулювання деліктних 

правовідносин.  

.  

  

9. Спадкові правовідносини 

в міжнародному приватному праві 
2 - 

9.1. 

9.2. 

 

9.3. 

 

 

9.4. 

 

 

Передумови виникнення міжнародного спадкування.  

Колізійне регулювання міжнародного спадкування. Сфера дії 

спадкового статуту.  

Матеріально-правове регулювання міжнародних спадкових 

правовідносин в Україні та іноземних державах. Спадкові 

права іноземців в Україні.  

Спадкові права громадян України за кордоном.  

 

  

10. Сімейні правовідносини 

в міжнародному приватному праві 

 

2 - 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

10.4. 

 

10.5. 

  

Інститут шлюбу в міжнародному приватному праві 

(матеріальні та формальні умови вступу у шлюб). 

Джерела правового регулювання шлюбно-сімейних 

відносин в міжнародному приватному праві. 

Колізійно-правове регулювання сімейних відносин в праві 

України та іноземних держав. 

Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном. 

Недійсність шлюбу. 

Міжнародне усиновлення (удочеріння).  

  

11. Правове регулювання 

міжнародних трудових відносин 

 

2 - 
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11.1. 

11.2. 

11.3. 

 

11.4. 

11.5. 

 

Передумови виникнення міжнародних трудових відносин.  

Діяльність і конвенції Міжнародної організації праці.  

Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових 

правовідносин в праві України та іноземних держав. 

Трудові права іноземців в Україні. 

Трудові права українських громадян за кордоном.  

 

  

12. Основні положення 

міжнародного цивільного процесу 

 

2 - 

12.1. 

 

12.2. 

 

12.3. 

 

12.4. 

 

Поняття міжнародного цивільного процесу та питання 

міжнародної підсудності. 

Особливості участі іноземних осіб у цивільному процесі, їх 

процесуальна правосуб’єктність. 

Доказування у справах з участю іноземного елементу та 

виконання судових доручень по забезпеченню доказів. 

Визнання і виконання рішень іноземних судів у справах з 

іноземним елементом. 

  

  

13. Міжнародний комерційний арбітраж 2 - 

 

13.1. 

 

13.2. 

 

13.3. 

 

 

 

Поняття, ознаки та види міжнародних комерційних 

арбітражів. 

Поняття, правова природа і види арбітражних угод. 

Автономія арбітражної угоди. 

Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних 

рішень: джерела правового регулювання та порядок 

здійснення. 

  

  

 Усього 28 4 
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1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Теми 1, 2. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. Історія 

становлення Міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного права. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Історичні передумови виникнення правовідносин з іноземним елементом та їх 

наслідки. 

2. Предмет міжнародного приватного права. 

3. Співвідношення міжнародного приватного права з іншими галузями права та місце в 

національній системі права. 

4. Міжнародні джерела міжнародного приватного права. 

5. Міжнародні джерела міжнародного приватного права. 

6. Джерела міжнародного приватного права України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: міжнародне приватне право, принципи міжнародного приватного права, 

іноземний елемент, приватноправові відносини, методи міжнародного приватного права, галузь 

права, система міжнародного приватного права, звичай. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Передумови зародження, формування та становлення міжнародного приватного права 

(МПрП). Поняття «міжнародного приватного права». Сфера дії МПрП. Поняття «правовідносин 

з іноземним елементом», об’єктивні передумови виникнення таких правовідносин а наслідки. 

Структура МПрП. Проблема визначення місця МПрП в правовій системі. Відмінність 

МПрП від міжнародного публічного права і національних галузей права. Завдання та тенденції 

розвитку МПрП. 

МПрП в Стародавньому світі: деякі паралелі із сучасним регулюванням. Значення 

латинської термінології в сучасному МПрП. 

МПрП в Середні віки: італійська, голландська, французька теорії статутів. Відродження 

методу статутаріїв в сучасному регулюванні. 

МПрП в ХІХ столітті: вчення Ф.К. фон Савіньї і його значення; італійська «національна» 

теорія; англо-американське право. 

Новітні тенденції в МПрП. Українське МПрП до ХІХ століття, в ХІХ та ХХ століттях. 

Завдання МПрП в сучасній Україні. МПрП в загальній ретроспективі і перспективі. 

Поняття, види та особливості джерел МПрП. Міжнародний договір: поняття, види та 

особливості. Універсальні та регіональні договори як джерела МПрП в Україні. Участь 

міжнародних організацій в формуванні МПрП.  

Національне законодавство як джерело МПрП в Україні. Значення Конституції як джерела 

МПрП України. 

Міжнародний звичай як джерело МПрП. Поняття «м’якого права в МПрП». Підстави 

застосування міжнародного звичаю. Поняття та загальна характеристика lex mercatoria. 

Судова і арбітражна практика як джерело МПрП. Роль рішень Конституційного Суду 

України та Європейського суду з прав людини у регулюванні відносин МПрП. Значення 

доктрини в МПрП України, її вихідні засади та характеристики. 

Джерела МПрП в зарубіжних країнах. 
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Семінарське заняття 2 

Тема 3. Загальна характеристика механізмів правового регулювання у міжнародному 

приватному праві 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Колізійний і матеріально-правовий методи правового регулювання. 

2. Поняття, види і структура колізійних норм. 

3. Колізії законів і їх види (просторові, інтерперсональні інтертемпоральні). 

4. Типові колізійні прив’язки та сфера їх застосування в МПрП. 

5. Автономія волі сторін: сутність, сфера застосування, межі і обмеження у застосуванні. 

6. Принцип «найбільш тісного зв’язку», його значення в сучасному колізійному праві і 

форми прояву. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. методи правового регулювання, колізійна норма, структура колізійної 

норми, колізійний принцип, автономія волі.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Колізійний і матеріально-правовий методи правового регулювання. 

Поняття і значення колізійних норм. Склад колізійної норми. Види колізійних норм. 

Функції колізійних норм, їх природа і співвідношення з нормами інших галузей права. Значення 

поділу колізійних норм на «гнучкі» та «жорсткі». 

Колізії законів і їх види (просторові, інтерперсональні и інтертемпоральні). «Приховані» 

та «дійсні» колізії законів. 

Типові колізійні прив’язки та сфера їх застосування в МПрП. Принцип «найбільш тісного 

зв’язку», його значення в сучасному колізійному праві і форми прояву. Принцип автономії волі 

сторін: сутність, відмінність від колізійної прив’язки, сфера застосування, межі і обмеження у 

застосуванні. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Тлумачення та кваліфікація у міжнародному приватному праві 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Кваліфікація в міжнародному приватному праві Способи подолання конфлікту 

кваліфікацій. 

2. Застереження про публічний порядок. 

3. Обхід закону в міжнародному приватному праві. 

4. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави: поняття, основні підходи 

щодо розуміння сутності. 

5. Поняття, причини, зміст і мета уніфікації в міжнародному приватному праві. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: . кваліфікація, застереження про публічний порядок, обхід закону, зворотнє 

відсилання, відсилання до права третьої держави, уніфікація, гармонізація. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 

Проблеми правової кваліфікації в МПрП. Первинна і вторинна кваліфікація. Способи 

подолання конфлікту кваліфікацій. 

Підстави та порядок застосування іноземного права в Україні. Обмеження застосування 

іноземного права: негативне та позитивне застереження про публічний порядок. Обхід закону в 

МПрП. 

Зворотнє відсилання: поняття, основні підходи щодо розуміння сутності. Шляхи 

подолання «колізії колізій». 

Відсилання до права третьої держави і способи її подолання. Імперативні норми та їх 

сутність в МПрП. 

«Над імперативні» норми закону суду і закону третьої держави. 

Поняття, причини, зміст і мета уніфікації в МПрП. Уніфікація в широкому та вузькому 

значенні. Міжнародні організації, які займаються практичними і науковими питаннями 

уніфікації МПрП, їх роль і спеціалізація. Форми уніфікації. Особливості уніфікації в різних 

регіонах світу.  

Семінарське заняття 4 

Тема 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

т 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Національний та інші режими в міжнародному приватному праві. 

2.  Взаємність в міжнародному приватному праві: поняття, структура і види. 

3. Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. 

4. Дієздатність іноземців та механізм визнання особи недієздатною та обмежено 

дієздатною в міжнародному приватному праві.  

5. Юридична особа як суб’єкт міжнародного приватного права. 

6. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. режими в міжнародному приватному праві, взаємність, реторсії, 

дієздатність, правосуб’єктність, особистий закон фізичної особи, юридичні особи, філії, 

статутний капітал, місце знаходження юридичної особи, представництва, транснаціональні 

корпорації, імунітет держави. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Загальна характеристика особливостей правового статусу суб’єктів в МПрП. 

Фізичні особи як суб’єкти МПрП. Колізійні критерії визначення особистого статуту 

фізичних осіб за правом України і правом іноземних держав. Сфера дії особистого статуту. 

Національний та інші режими в МПрП. Правоздатність іноземців в Україні. Дієздатність 

іноземців. Обмеження дієздатності, безвісна відсутність і оголошення померлим в колізійному 

праві України. Застосування права стосовно особистих немайнових прав, визнання безвісти 

відсутнім і оголошення померлим. Право на ім’я в колізійному аспекті. 

Взаємність в МПрП: поняття і елементи. Матеріальна і формальна взаємність. Реторсії в 

МПрП: сутність та межі.  

Юридичні особи як суб’єкти МПрП. Джерела правового регулювання становища 

юридичних осіб в МПрП України та іноземних держав. 

Поняття та колізійні критерії визначення особистого статуту юридичної особи. 

«Національність» юридичної особи: поняття, доктрини. Іноземні юридичні особи в Україні. 
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Порядок здійснення та умови зайняття підприємницькою діяльністю. Організаційно-правові 

форми підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Представництва і 

філіали іноземних юридичних осіб. 

Національні юридичні особи за кордоном. Цивільна правоздатність національних 

юридичних осіб за кордоном. 

Принцип роздільної відповідальності держави та юридичних осіб. Спільні підприємства. 

Правові форми і порядок створення спільних підприємств. Правовий статус підприємств з 

іноземними інвестиціями на території України. Транснаціональні корпорації в МПрП.  

Держава як суб’єкт МПрП. Види участі держави в обороті. Імунітет іноземної держави та 

його види. Теорія “функціонального” імунітету держави та її власності. Теорія “абсолютного” 

імунітету держави і її власності. Проблеми імунітету України та її власності за кордоном. 

Правове становище міжнародних організацій в МПрП. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 6. Право власності та інші речові права в міжнародному приватному праві. 

Інвестиції 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Кваліфікація понять «рухоме» та «нерухоме» майно в різних країнах. 

2. Загальні та спеціальні колізійні прив’язки речово-правових відносин та сфера їх дії. 

3. Право власності на валюту та валютні цінності. Операції з валютними цінностями. 

4. Правове регулювання іноземних інвестицій. Поняття, види і форми іноземних 

інвестицій. 

5. Проблеми захисту права власності на культурні цінності.  

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: власність, право власності, колізійний принцип, майно, рухоме майно, 

нерухоме майно, особистий закон власника, закон місцезнаходження речі, набувальна давність, 

валютні цінності, іноземні інвестиції. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Колізійне регулювання права власності та інших речових прав в МПрП. Закон місця 

знаходження речі як колізійний принцип МПрП. Спеціальні колізійні прив’язки для окремих 

питань, пов’язаних з речово-правовими відносинами. 

Матеріально-правове регулювання права власності в МПрП. Кваліфікація понять 

«рухоме» та «нерухоме» майно в різних країнах. 

Право власності на валютні цінності в МПрП. 

Правове регулювання іноземних інвестицій: поняття, форми і види інвестицій. Правове 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні та за кордоном. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Обмеження і стимулювання інвестиційної діяльності. Захист іноземних інвестицій 

міжнародними договорами. Вільні економічні зони та іноземні інвестиції. Поняття офшорних 

зон. 

Порядок управління та розпорядження власністю України та фізичних і юридичних осіб, 

яка знаходиться за кордоном. Імунітет власності іноземної держави. 

Проблеми захисту права власності на культурні цінності.  

 

Семінарські заняття 6 

Тема 7. Договірні правовідносини та розрахунки 
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в міжнародному приватному праві 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Форма, порядок підписання і строк дії зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) в Україні. 

2. Право, застосовуване до форми та змісту угод і договорів. Сфера дії 

зобов’язального статуту. 

3. Договори міжнародної купівлі-продажу: основні положення. 

4. Особливості застосування Принципів УНІДРУА та ІНКОТЕРМС до договорів 

міжнародної купівлі-продажу. 

5. Залізничні та автомобільні перевезення: міжнародне та національно-правове 

регулювання. 

6. Повітряні і морські перевезення: міжнародне і національно-правове регулювання.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: зовнішньоекономічний договір, контракт, сторона договору, продавець, 

наймодавець, ліцензіар, довіритель, перевізник, кредитор, страховик, експедитор, дарувальник, 

поручитель, заставодавець, місце укладення договору, умови договору, реєстрація договору, 

ліцензування, сертифікація, оферта, акцепт, перевезення вантажів, перевезення пасажирів, 

перевізник, автомобільні перевезення, залізничні перевезення, морські перевезення, трампові 

перевезення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Джерела правового регулювання механізму вчинення правочинів в МПрП. 

Поняття, види і особливості зовнішньоекономічних угод. Форма, порядок підписання і 

строк дії зовнішньоекономічних угод в Україні. 

Колізійні питання зобов’язального права в МПрП. Сфера дії зобов’язального статуту. 

Автономія волі сторін та її межі. Право, застосовуване до форми та змісту угод і договорів. 

Уніфіковані норми щодо міжнародної купівлі-продажу. Віденська конвенція 1980 р. про 

договори міжнародної купівлі-продажу. Гаазька конвенція 1986 р. про право застосовуване до 

договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Принципи УНІДРУА. Типові закони і 

контракти. ІНКОТЕРМС: поняття і правила застосування.  

Поняття та види міжнародних перевезень. Колізійні питання міжнародних перевезень. 

Залізничні та автомобільні перевезення: міжнародне та національно-правове регулювання. 

Застосовуване право. Повітряні і морські перевезення: міжнародне і національно-правове 

регулювання. Застосовуване право. Правила про межі відповідальності перевізників. Змішані 

перевезення. 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 8. Позадоговірні зобов’язання 

в міжнародному приватному праві.  

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Основні види недговірних зобов’язань в міжнародноу приватному праві. 

2. Колізійне регулювання позадоговірних зобов’язань в праві України та зарубіжних 

країн. 

3. Колізійне регулювання деліктних зобов’язань в праві України та зарубіжних 

країн. 
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4. Умови відшкодування шкоди завданої в міжнародному приватному праві. 

5. Уніфікація норм щодо недоговірих зобов’язань в міжнародному приватному 

праві. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. деліктні зобов'язання, завдання шкоди, протиправність діяння, місце 

завдання шкоди, місце настання шкідливих наслідків, моральна шкода, безпідставне 

збагачення, ведення чужих справ без доручення, відшкодування шкоди. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Види недоговірних зобов’язань в міжнародному приватному праві. Колізійне регулювання 

не договірних зобов’язань. Колізійне регулювання деліктних зобов’язань в праві України та 

зарубіжних країн. Сфера деліктного статуту. Завдання шкоди в Україні. Завдання шкоди за 

кордоном. 

Специфіка регулювання деліктних зобов’язань в англо-американській системі права. 

Особливості матеріально-правового регулювання деліктних правовідносин з іноземним 

елементом в Україні. Міжнародні договори в сфері правового регулювання деліктних 

зобов’язань. 

Колізійні питання відносин з безпідставного збагачення в праві України і іноземних 

держав. Сфера застосовуваного статуту до таких правовідносин. 

Колізійне регулювання відносин із ведення чужих справ без доручення в праві України та 

іноземних держав. Сфера застосовуваного статуту до таких правовідносин. 

Умови відшкодування шкоди. недоговірих зобов’язань в міжнародному приватному праві. 

Міжнародні договори що здійснюють правове регулювання недоговірих зобов’язань в 

міжнародному приватному праві. 

 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 9. Спадкові правовідносини 

в міжнародному приватному праві 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Передумови міжнародного спадкування та джерела його правового регулювання. 

2. Спадкування за законом в міжнародному приватному праві. 

3. Колізійні питання спадкування за заповітом. 

4. Спадковий статут. Сфера дії спадкового статуту. 

5. Питання набуття державою прав на спадкове майно. 

6. Спадкування українських громадян за кордоном. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. спадкування за законом, спадкування за заповітом, форма заповіту, 

спадкодавець, спадкоємці, тестаментоздітність, місце складення заповіту, місце проживання 

спадкодавця, черговість спадкування, спадковий статут, спадкова трансмісія, виморочне майно. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Передумови виникнення міжнародного спадкування. Міжнародно-правове та національне 

регулювання спадкових правовідносин. 
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Колізійне регулювання міжнародного спадкування. Колізійні прив’язки. Сфера дії 

спадкового статуту.  

Матеріально-правове регулювання міжнародних спадкових правовідносин в Україні та 

іноземних державах. Спадкові права іноземців в Україні. Спадкові права громадян України за 

кордоном. Перехід майна у спадок державі, а також державним органам і громадським 

організаціям. Положення договорів про правову допомогу та консульських угод щодо 

спадкування. 

Семінарське заняття 9 

Тема 10. Сімейні правовідносини 

в міжнародному приватному праві 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Матеріальні умови вступу в шлюб в законодавствах зарубіжних країн. 

2. Формальні умови вступу в шлюб в міжнародному приватному праві. 

3. Колізійно-правове регулювання сімейних відносин в праві України та іноземних 

держав. 

4. Майнові та особисті немайнові права батьків та дітей в міжнародному приватному 

праві. 

5. Консульські шлюби: матеріально-правове та колізійне регулювання. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:.сім’я, шлюб, формальні умови вступу в шлюб, матеріальні умови вступу в 

шлюб, шлюбний вік, форма укладення шлюбу, заручини, особисті немайнові відносини 

подружжя, майнові відносини подружжя, правовий режим майна подружжя, шлюбний договір, 

полігамія, розірвання шлюбу, опіка, піклування, аліментні зобов'язанння, усиновлення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Колізійно-правове регулювання сімейних відносин в праві України та іноземних держав. 

Шлюб в міжнародних відносинах. Укладення шлюбу українських громадян з іноземцями. 

Укладення шлюбу українських громадян з іноземцями за кордоном. Консульські шлюби. 

Розірвання шлюбу. Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном. Недійсність шлюбу. 

Міжнародне усиновлення (удочеріння). Міжнародні конвенції з питань усиновлення. 

Колізійні питання усиновлення. Порядок усиновлення. Опіка і піклування: загальні вимоги і 

колізійні прив’язки. Положення консульські конвенцій України та Конвенції про правову 

допомогу країн СНД з питань опіки і піклування. 

 

Семінарське заняття 10 

Тема 11. Правове регулювання 

міжнародних трудових відносин 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Передумови виникнення міжнародних трудових відносин.  

2. Джерела правового регулювання міжнародних трудових правовідносин. 

3. Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових правовідносин в праві України 

та іноземних держав. 

4. Порядок працевлаштування українських громадян за кордоном (особливості укладення 

трудового договору, регулювання умов праці, робочий час та час відпочинку, механізм 

звільнення). 

5. Трудові права іноземців в Україні. 
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Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. трудові відносини, місце роботи, роботодавець, працівник, 

працевлаштування, трудовий договір,  службові відрядження, співробітництво, дипломатичний 

персонал, урядові організації, професійне захворювання. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Передумови виникнення міжнародних трудових відносин. Діяльність і конвенції 

Міжнародної організації праці. Двосторонні угоди України з питань праці. 

Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових правовідносин в праві України та 

іноземних держав. 

Трудові права іноземців в Україні: контракт з українською організацією і відрядження. 

Обмеження працездатності іноземців в Україні. Робота на спільних підприємствах в 

міжнародних організаціях. Трудові права українських громадян за кордоном: контракт з 

іноземною організацією і відрядження. Питання соціального забезпечення в МПрП. 

 

Семінарське заняття 11 

Теми 12, 13. Основні положення міжнародного цивільного процесу. 

Міжнародний комерційний арбітраж 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Правила визначення підсудності вітчизняних судів у справах з участю іноземного 

елементу їх зв’язок з питаннями колізії законів. 

2. Порядок визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні. 

3. Порядок визнання документів виданих в іноземній державі та їх легалізація. Апостиль. 

4. Особливості арбітражного розгляду і вирішення спорів. 

5. Доктрина «kompetenz-kompetenz» та особливості арбітражу ad hoc. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: цивільний процес, процесуальний статус іноземців, підсудність, докази, 

визнання іноземних судових рішень, пророгаційні угоди, дерогаційні угоди, іноземне судове 

доручення, повістка, легалізація, апостиль, виконання іноземних судових рішень, арбітраж, 

арбітражне рішення, арбітраж kompetenz- kompetenz, арбітраж ad hoc. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Розгляд спорів в сфері міжнародного приватного права в загальних та спеціалізованих 

судах України. Компетенція судів у справах з участю іноземного елементу.  

Принцип lex fori, його прояви в діючому праві різних країн. 

Процесуальне становище іноземців та іноземних юридичних осіб. 

Процесуальна правоздатність іноземців в загальних і спеціалізованих судах. Процесуальні 

права українських фізичних і юридичних осіб в іноземних судах. Питання процесуального 

представництва іноземних осіб. 

Міжнародна підсудність. Критерії визначення підсудності, їх зв’язок з питаннями колізії 

законів. Регулювання питань міжнародної підсудності в діючому праві України та міжнародних 

договорах. Lis alibi pendens (наявність процесу по одній справі в іноземному суді як підстава 

для залишення справи без розгляду). Пророгаційні та дерогаційні угоди. Угода про порядок 
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вирішення спорів пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності країн-учасниць СНД 1992 

р. 

Судові докази в міжнародному цивільному процесі. Питання обов’язку доказування. Дія 

іноземних публічних та приватноправових документів в просторі. 

Виконання судових доручень. Визнання і виконання рішень іноземних судів у справах з 

іноземним елементом за законодавством різних країн. Питання про виконання рішень 

іноземних судів в Україні. Вирішення в договорах про взаємну допомогу питань визнання і 

виконання судових рішень. 

Визнання документів, виданих в іншій державі, їх легалізація. Питання застосування 

права до довіреностей. Питання застосування міжнародного приватного права в практиці 

органів нотаріату. Конвенція про звільнення від легалізації (апостиль). 

Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб. 

Поняття та ознаки міжнародного комерційного арбітражу. Види арбітражів. Європейська 

конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ. 

Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 1994 р. 

Визнання арбітражних угод. Порядок розгляду справ в арбітражах. Права сторін. Природа 

арбітражного застереження в контрактах. Попереднє забезпечення позовів. 

Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних рішень у відповідності з 

нормами внутрішнього та міжнародного законодавства. Конвенція про визнання та приведення 

до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. (Нью-Йоркська конвенція). 

Постійно діючі арбітражні центри. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська 

арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. Арбітражний суд при 

Міжнародній торговій палаті. Інститут арбітражу при Стокгольмській торговій палаті. Розгляд 

спорів в арбітражі ad hoc. 
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1.4. Самостійна робота студентів  
 

Тема 1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. Історія 

становлення Міжнародного приватного права 

Завдання 1. З’ясувати критерії розмежування міжнародного приватного права від 

суміжних галузей права. 

Завдання 2. Проаналізувати розуміння змісту міжнародного приватного права в різних 

країнах. 

Питання для самоконтролю 

1. Міжнародне приватне право в Стародавньому світі. 

2. Значення латинської термінології в сучасному міжнародному приватному праві. 

3. Міжнародне приватне право в Середні віки: італійська, голландська, французька теорії 

статутів. 

4. Відродження методу статутаріїв в сучасному регулюванні приватноправових відносин з 

іноземним елементом. 

5. Революційні перетворення у сфері міжнародного приватного права у США в 19 ст. 

6. Формування і розвиток міжнародного приватного права в Україні. 

 

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права 

Завдання 1. Здійснити класифікацію міжнародних договорів у сфері міжнародного 

приватного права. 

Завдання 2. Проаналізувати міжнародні двосторонні договори за участю України та 

котроїсь з держав світу на предмет наявності у них норм міжнародного приватного права. 

Завдання 1. З'ясувати доктринальні підходи до розуміння правової природи джерел 

міжнародного приватного права. 

Питання для самоконтролю 

1. Участь міжнародних організацій в формуванні джерел МПрП.  

2. Роль рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини у 

регулюванні відносин МПрП. 

3. Значення доктрини в МПрП України, її вихідні засади та характеристики. 

4. Джерела МПрП в зарубіжних країнах. 

5. Загальна характеристика Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного 

законодавства 1968 р. 

 

Тема 3. Загальна характеристика механізмів правового регулювання у міжнародному 

приватному праві 

Завдання 1. Віднайти кожен з різновидів колізійних норм в національних та міжнародних 

нормативно-правових актах. 

Завдання 2. З’ясувати поняття “кумуляції” та “розщеплення” колізійних прив’язок, 

навести приклади. 

  

Питання для самоконтролю 

1. Функції колізійних норм, їх природа і співвідношення з нормами інших галузей права. 

2. Принцип «найбільш тісного зв’язку», його значення в сучасному колізійному праві і 

форми прояву.  

3. Феномен світового процесу внутрішньо національної кодифікації міжнародного 

приватного права, його сутність та значення. 

4. Види кодифікації в міжнародному приватному праві та характерні їх особливості. 

 

Тема 4. Тлумачення та кваліфікація у міжнародному приватному праві 

Завдання 1. Скласти схему стадій правозастосування у міжнародному приватному 

праві. 
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Завдання 2. Підготувати інформацію про діяльність Міжнародних центрів уніфікації 

норм МПрП.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Первинна кваліфікація в МПрП.  

2. Правове регулювання обходу закону в зарубіжних країнах. 

3. Особливості автономної кваліфікації. 

4. Застереження про публічний порядок в законодавстві Франції. 

 

Тема 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 

Завдання 1. Визначити основні колізійні прив’язки (формули прикріплення) щодо 

визначення правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві.  

Завдання 2. Проаналізувати зміст колізійної прив’язки lex domicilii в законодавствах 

країн континентальної та англосаксонської системи права. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Оголошення померлим та безвісти відсутнім в міжнародному приватному праві.  

2. Реторсії міжнародному приватному праві: сутність та межі. 

3. Джерела правового регулювання становища юридичних осіб в міжнародному 

приватному праві України та іноземних держав. 

4. Транснаціональні корпорації в міжнародному приватному праві. 

5. Теорії «абсолютного» і «функціонального» імунітету держави та її власності і їх 

втілення у законодавстві України. 

 

Тема 6. Право власності та інші речові права 

в міжнародному приватному праві. Інвестиції 

Завдання 1. Визначити найбільш поширені види колізійних прив’язок щодо речових прав. 

Завдання 2. Проаналізувати умови застосування Віденської конвенції про договори 

міжнародної купівлі–продажу товарів від 11 квітня 1980 року. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Вільні економічні зони та порядок здійснення підприємницької діяльності у ВЕЗ. 

2. Поняття офшорних зон. Особливості здійснення підприємницької діяльності у ОЗ. 

3. Правове регулювання переміщення культурних цінностей та операцій з ними в 

Україні. 

 

Тема 7. Договірні правовідносини та розрахунки 

в міжнародному приватному праві 

Завдання 1. Проаналізувати співвідношення понять «договір у міжнародному приватному 

праві» та «зовнішньоекономічна угода».  

Завдання 2. З’ясувати які форма зовнішньоекономічних договорів передбачена 

законодавством різних країн ? 

Завдання 3. Охарактеризувати правові проблеми вибору права щодо щодо різних частин 

правочину.  

Питання для самоконтролю 

1. Гаазька конвенція 1986 р. про право застосовуване до договорів міжнародної купівлі-

продажу товарів та її співвідношення із положеннями українського законодавства. 

2. Конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу 1974 р. та правила її 

застосування. 

3. Правила про межі відповідальності перевізників у міжнародному приватному праві. 

4. Інтернет та питання укладення угод і договорів в міжнародному цивільному та 

торговому обороті. 
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5. Інкасо: поняття, джерела правового регулювання та механізм застосування. 

6. Особливості використання банківських гарантій в міжнародному обороті.  

7. Найбільш часто використовувані валютні умови у зовнішньоекономічних договорах. 

 

Тема 8. Позадоговірні зобов’язання 

в міжнародному приватному праві 

Завдання 1. З’ясувати особливості визначення права, яке підлягає застосуванню при 

порушенні особистих немайнових прав. 

Питання для самоконтролю 

1. Регулювання деліктних зобов’язань у правовідносинах з іноземним елементом у 

внутрішньому законодавстві України.  

2. Міжнародні конвенції з питань деліктних зобов’язань.  

3. Норми про деліктні зобов’язання в міжнародних договорах України. 

 

Тема 9. Спадкові правовідносини 

в міжнародному приватному праві 

Завдання 1. З'ясувати особливості правового регулювання питань спадкування 

спадкування в договорах про правову допомогу за участю України. 

Питання для самоконтролю 

1. Матеріально-правове регулювання міжнародних спадкових правовідносин в Україні та 

іноземних державах. 

2. Положення договорів про правову допомогу та консульських угод щодо спадкування. 

3. Перехід майна у спадок державі, а також державним органам і громадським 

організаціям 

 

Тема 10. Сімейні правовідносини 

в міжнародному приватному праві 

Завдання 1. Проаналізувати положення консульських конвенцій України з питань опіки і 

піклування. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Міжнародні конвенції з питань усиновлення. 

2. Порядок усиновлення. 

3. Опіка і піклування: загальні вимоги і колізійні прив’язки. 

4. Положення консульських конвенцій України та Конвенції про правову допомогу країн 

СНД з питань опіки і піклування. 

 

Тема 11. Правове регулювання 

міжнародних трудових відносин 

Завдання 1. З’ясувати порядок отримання дозволів на використання праці іноземців в 

Україні. 

Завдання 2. Проаналізвати значення діяльності МОП для міжнародних трудових відносин. 

Питання для самоконтролю 

1. Обмеження працездатності іноземців в Україні. 

2. Робота на спільних підприємствах в міжнародних організаціях. 

3. Трудові права українських громадян за кордоном: контракт з іноземною організацією і 

відрядження. 

4. Питання соціального забезпечення в міжнародному приватному праві. 

5. Діяльність і конвенції Міжнародної організації праці. 

6. Двосторонні угоди України з питань праці та їх базові положення. 
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Тема 12. Основні положення 

міжнародного цивільного процесу 

Завдання 1. З’ясувати особливості правового статусу міжнародного комерційного суду 

при Торгово-промисловій палаті України. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Пророгаційні та дерогаційні угоди. 

2. Угода про порядок вирішення спорів пов’язаних зі здійсненням господарської 

діяльності країн-учасниць СНД 1992 р. 

3. Вирішення в договорах про взаємну допомогу питань визнання і виконання судових 

рішень. 

4. Конвенція про звільнення від легалізації (апостиль). 

5. Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб. 

 

Тема 13. Міжнародний комерційний арбітраж 

Завдання 1. З ясувати як визначається кількість арбітрів арбітражу. 

Завдання 2. Проаналізувати арбітражний регламент Комісії Організації Об’єднаних 

Націй з права міжнародної торгівлі.  

Питання для самоконтролю 

1. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів в міжнародному 

приватному праві. 

2. Природа арбітражного застереження в контрактах. 

3. Попереднє забезпечення позовів в арбітражному процесі. 

4. Основні положення Конвенції про визнання та приведення до виконання іноземних 

арбітражних рішень 1958 р. (Нью-Йорк). 

5. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. 

6. Арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті. 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання передбачаються у формі написання філософських есе та науково-

дослідної роботи. Написання есе є обов’язковим, завдання обираються студентом на початку 

семестру і виконуються за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання есе 

Написання есе (твір-роздум) за вказаною тематикою виконується з метою демонстрації 

студентом інтелектуальних можливостей і сформованих навичок висловлювати у письмовій 

формі думки, що базуються на використанні отриманих теоретичних знань. Есе – це авторський 

огляд проблеми з використанням літературних джерел. Формулюється і розглядається 

проблема, наводяться аргументи з посиланням на конкретні приклади та з обов’язковим 

використанням першоджерел.  

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що есе  - це (фр. essai 

— «спроба», «начерк») — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження автора з конкретного приводу чи питання і не 

претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. З іншого боку, есе створюється на 

основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з досліджуваного питання. 

Безпосередньому написанню роботи передує тривале вибіркове і критичне читання. Під 

останнім мається на увазі оцінка, сумнів і розуміння прочитаного матеріалу. Посиленню 

висунутих студентом аргументів сприяють наукові посилання на праці інших авторів. Зібрані в 

процесі опрацювання матеріалу цитати, інформація та дані стають значними тільки в тому 

випадку, коли вони послідовно і логічно інтегровані в аргумент. 

Формальними вимогами, що складають структуру есе є його поділ на 4 частини: вступ (де 

сформульовано проблему/завдання, основні питання даної роботи, методи їхнього теоретичного 
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розгляду, теоретичні підстави (роботи, теоретики, напрямки); основна частина з викладом 

заявленої проблематики (структурується на розсуд автора); висновок (містить основні 

підсумки, висновки виконаної праці), список літератури, складений відповідно до вимог 

бібліографічного опису й відповідає посиланням у тексті есе не менше 5-ти джерел). 

• змістовними вимогами: логіка й адекватність викладу даній проблемі, відповідний 

підбір літератури, відсутність плагіату, науковий стиль. 

 Тема есе може бути як обраною із запропонованого списку тем, так і сформульована 

самим  автором відповідно до проблематики курсу й власних наукових інтересів. У такому 

випадку  тема повинна бути узгоджена з викладачем. 

• у змісті есе обов’язково потрібне посилання на класиків філософської думки або 

відомих філософів сучасності, які розробляли проблему, що обрана для опису в есе. 

 Обсяг есе до  – 0,15 д.а., тобто 6 тис. знаків із пробілами, з висотою кегля 14, через 

один інтервал. До об’єму есе не зараховуються титульна сторінка і сторінка зі списком 

літератури. Шрифт: Times New Roman.  

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні есе. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за яким 

воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата), 

наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг ece –  до 5 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми есе 

1. Поняття міжнародного приватного права та його місце в системі права.  

2. Поняття колізій права та методи регулювання приватноправових відносин, ускладнених 

іноземним елементом.  

3. Шарль Дюмулен (1500 – 1566 рр.) – засновник теорії “автономії волі” у колізійному праві.  

4. Англо-американська територіальна доктрина міжнародного приватного права. 10. Історія 

розвитку національної доктрини міжнародного приватного права. 

5. Питання міжнародного приватного права у творах видатного українського правознавця В. 

М. Корецького.  

6. Сучасні теорії міжнародного приватного права.  

7. Кодифікація норм міжнародного приватного права: проблеми та перспективи. 14. 

Міжнародний торговий звичай, міжнародні правила тлумачення торгових умов (ІНКОТЕРМС).  

8. Поняття, структура та види колізійних норм.  

9. Сучасні проблеми колізійного права.  

10. Сутність конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві.  

11. Особливості застосування права країн з множинністю правових систем.  

12. Проблема застосування права невизнаних держав в МПП. 20. Застереження про публічний 

порядок в МПП.  

13. Вирішення проблеми зворотного відсилання та відсилання до права третьої країни в 

законодавстві України та іноземних держав.  

14. Автономія волі сторін.  

15. Застосування імперативних норм в МПП.  

16. “Обхід закону” в міжнародному приватному праві. 

17. Правовий статус фізичних осіб в міжнародному приватному праві.  

18. Опіка та піклування в МПП.  

19. Проблеми визначення особистого закону юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві.  

20. Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій.  

21. Правовий статус держави та міжнародних організацій як учасників міжнародних 

цивільно-правових відносин.  

22. Основні доктрини імунітету держави та їх зміст.  
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23. Тенденції розвитку правового регулювання імунітету держави.  

24. Право власності в МПП: колізійно-правове та матеріально-правове регулювання.  

25. Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій.  

26. Приватизація та націоналізація в міжнародному приватному праві.  

27. Міжнародно-правові засади авторського права та суміжних прав. 

28. Охорона творів українських авторів за кордоном. 

29. Міжнародно-правова охорона промислової власності.  

30. Міжнародно-правова охорона загальновідомих товарних знаків.  

31. Правове регулювання міжнародного трансферу технологій.  

32. Особливості регулювання авторських прав у кіберпросторі.  

33. Міжнародно-правова уніфікація права зовнішньо-економічних правочинів.  

34. Теорія lex mercatoria та недержавне регулювання зовнішньоекономічних правочинів.  

35. Принцип автономії волі у зовнішньоекономічних правочинах.  

36. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.  

37. Роль міжнародних організацій у правовому регулюванні зовнішньоекономічних відносин.  

38. Сучасні проблеми права міжнародних перевезень.  

39. Міжнародні залізничні перевезення.  

40. Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. 49. 

Міжнародні автомобільні перевезення.  

41. Міжнародне приватне морське право: поняття, предмет та джерела.  

42. Особливості правового регулювання морських перевезень за договорами чартеру та 

коносаменту. 

43. Міжнародні річкові перевезення.  

44. Міжнародні змішані перевезення.  

45. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди в МПП.  

46. Колізійне регулювання шлюбно-сімейних відносин.  

47. Зобов’язання щодо утримання в міжнародному сімейному праві. 57. Міжнародне 

усиновлення.  

48. Колізійні питання спадкування.  

49. Конвенційне регулювання спадкових відносин в МПП.  

50. Колізійне регулювання трудових відносин в міжнародному приватному праві. 61. Правове 

регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

51. Принцип lege fori у процесуальній діяльності судових органів. 63. Міжнародна 

підсудність: колізійно-правове та матеріально-правове регулювання.  

52. Міжнародна правова допомога.  

53. Право, що регулює діяльність міжнародного комерційного арбітражу, – lex arbitri.  

54. Методи визначення належного до застосування права в арбітражному провадженні: voie 

indirecte, voie directe, доктрина tronc commun.  

55. Питання імунітету держави при розгляді інвестиційних спорів у міжнародних 

арбітражних установах.  

56. Поняття транскордонного банкрутства. 

57. Визнання та виконання іноземних рішень про банкрутство.  

58. Міжнародно-правове регулювання транскордонного банкрутства. 

1.5.3. Основні вимоги до написання науково-дослідної  роботи  

Метою виконання творчих науково-дослідних робіт є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання науково-дослідних робіт студенти повинні використовувати  першоджерела, 

наукові статті, монографічну  літературу. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента.  Тема наково-дослідної роботи 

обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку 

семестру. 



23 

 

  Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на 

папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати 14-16 

сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з міжрядковим інтервалом 

1.5. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з 

титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється. 

Титульний аркуш науково-досділної роботи оформлюється за зразком 1.  

 

Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра міжнародного та європейського права 

     

     

   Навчальна дисципліна: 

   МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

   

     

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

  на тему:   

 „ ... назва теми ... „  

     

     

   Виконала:  

   ПІБ, 

    

   студентка 4 курсу 

   юридичного факультету  

    

   Перевірив:  

   ПІБ, 

    

   кандидат юридичних наук, 

   доцент 

    

 Хмельницький  

 2018  

 

 

Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша 

містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові 

частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану 

роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. 

Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

ПЛАН                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого розділу) - 3 
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2. (назва другого розділу) - 6 

3. (назва третього розділу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( назва першого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого розділу)  

. . . . . . . . .  

2. ( назва другого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого розділу)  

. . . . . . . . .  

3. ( назва третього розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього розділу)  

. . . . . . . . .  

Висновки 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

Список використаних джерел 

1. . . . ( реквізити джерела) …… 

2. . . . ( реквізити джерела) …… 

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог  

                                                         оформлення списку джерел). 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

творчої наукової роботи  і особистий підпис студента. 

 

1.5.3.1. Теми науково-дослідних робіт 

1. Forum shopping та його зміст у міжнародному приватному праві 

2. Джерела міжнародного приватного права США 

3. ЮНСІТРАЛ та її роль у розвитку міжнародного приватного права 

4. Колізійне регулювання транскордонного банкрутства в міжнародному приватному 

праві 

5. Захист грошових зобов’язань від валютних ризиків в міжнародному торговельному 

обороті 

6. Lis alibi pendens: сутність та призначення в торговельному обороті 

7. Perpetuatio jurisdictionis як принцип в праві зарубіжних країн 

8. Інститут cautio judicatum solvi та його застосування при вирішення спорів з участю 

іноземного елементу 

9. Доктрина «kompetenz-kompetenz» та її значення для арбітражного розгляду справи 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
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2. Передумови зародження, формування та становлення міжнародного приватного права 

(МПрП). 

3. Поняття «міжнародне приватне право». 

4. Поняття «правовідносин з іноземним елементом». 

5. Об’єктивні передумови виникнення правовідносин з іноземним елементом та їх наслідки. 

6. Правова природа методів правового регулювання в МПрП. 

7. Поняття і сутність колізійного методу правового регулювання. 

8. Зміст матеріального методу правового регулювання в МПрП. 

9. Проблема визначення місця МПрП в правовій системі. 

10.Відмінність МПрП від міжнародного публічного права і національних галузей права. 

11.Завдання та тенденції розвитку сучасного МПрП. 

12.Міжнародне приватне право в Стародавньому світі. 

13.Значення латинської термінології в сучасному міжнародному приватному праві. 

14.Міжнародне приватне право в Середні віки: італійська, голландська, французька теорії 

статутів. 

15.Відродження методу статутаріїв в сучасному регулюванні приватноправових відносин з 

іноземним елементом. 

16.Революційні перетворення у сфері міжнародного приватного права у США в 19 ст. 

17.Формування і розвиток міжнародного приватного права в Україні. 

18.Сучасний стан правового регулювання МПрП в Україні: досягнення та перспективи 

розвитку. 

19.Поняття, види та особливості джерел МПрП. 

20.Міжнародний договір: поняття, види та особливості. 

21.Універсальні та регіональні договори як джерела МПрП в Україні. 

22.Участь міжнародних організацій в формуванні МПрП.  

23.Національне законодавство як джерело МПрП в Україні. 

24.Значення Конституції як джерела МПрП України. 

25.Міжнародний звичай як джерело МПрП. 

26.Поняття «м’якого права в МПрП». 

27.Підстави застосування міжнародного звичаю. 

28.Поняття та загальна характеристика lex mercatoria. 

29.Судова практика як джерело МПрП. 

30.Арбітражна практика як джерело МПрП. 

31.Роль рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини у 

регулюванні відносин МПрП. 

32.Значення доктрини в МПрП України, її вихідні засади та характеристики. 

33.Джерела МПрП в зарубіжних країнах. 

34.Колізії законів і їх види (просторові, інтерперсональні и інтертемпоральні). 

35.«Приховані» та «дійсні» колізії законів. 

36.Поняття і значення колізійних норм. 

37.Структура колізійної норми. 

38.Види колізійних норм. 

39.Функції колізійних норм, їх природа і співвідношення з нормами інших галузей права. 

40.Значення поділу колізійних норм на «гнучкі» та «жорсткі». 

41.Типові колізійні прив’язки та сфера їх застосування в МПрП. 

42.Принцип «найбільш тісного зв’язку», його значення в сучасному колізійному праві і форми 

прояву. 

43.Принцип автономії волі сторін: сутність, відмінність від колізійної прив’язки, сфера 

застосування, межі і обмеження у застосуванні. 

44.Проблеми правової кваліфікації в МПрП. 

45.Первинна і вторинна кваліфікація в МПрП. 

46.Способи подолання «конфлікту кваліфікацій». 

47.Підстави та порядок застосування іноземного права в Україні. 
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48.Обмеження застосування іноземного права: негативне та позитивне застереження про 

публічний порядок. 

49.Обхід закону в МПрП. 

50.Зворотня відсилка: поняття, основні підходи щодо розуміння сутності. 

51.Поняття та шляхи подолання «колізії колізій». 

52.Відсилка до права третьої держави і способи її подолання. 

53.Імперативні норми та їх сутність в МПрП. 

54.Феномен світового процесу внутрішньонаціональної кодифікації МПрП, його сутність та 

значення. 

55.Види кодифікації МПрП та характерні їх особливості. 

56.Поняття, причини, зміст і мета уніфікації в МПрП. 

57.Уніфікація в широкому та вузькому значенні. Форми уніфікації. 

58.Міжнародні організації, які займаються практичними і науковими питаннями уніфікації 

МПрП, їх роль і спеціалізація. 

59.Особливості уніфікації в різних регіонах світу. 

60.Проблеми уніфікації регулювання МПрП в рамках СНД. 

61.Колізійні критерії визначення особистого статуту фізичних осіб за правом України і правом 

іноземних держав. 

62.Сфера дії особистого статуту. 

63.Національний та інші режими в МПрП. 

64.Правоздатність іноземців в Україні. 

65.Дієздатність іноземців. 

66.Обмеження дієздатності, безвісна відсутність і оголошення померлим в колізійному праві 

України. 

67.Застосування права стосовно особистих немайнових прав, визнання безвісти відсутнім і 

оголошення померлим. 

68.Взаємність в МПрП: поняття і елементи. 

69.Матеріальна і формальна взаємність. Реторсії в МПрП: сутність та межі.  

70.Джерела правового регулювання становища юридичних осіб в МПрП України та іноземних 

держав. 

71.Поняття та колізійні критерії визначення особистого статуту юридичної особи. 

72.«Національність» юридичної особи: поняття, доктрини. 

73.Іноземні юридичні особи в Україні загальний правовий режим. 

74.Порядок здійснення та умови зайняття підприємницькою діяльністю іноземцями в Україні. 

75.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб в 

Україні. 

76.Представництва і філії іноземних юридичних осіб. 

77.Національні юридичні особи за кордоном. 

78.Цивільна правоздатність національних юридичних осіб за кордоном. 

79.Принцип роздільної відповідальності держави та юридичних осіб. 

80.Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями на території України. 

81.Транснаціональні корпорації в МПрП. 

82.Види участі держави в обороті. 

83.Імунітет іноземної держави та його види. 

84.Теорія «функціонального» імунітету держави та її власності. 

85.Теорія «абсолютного» імунітету держави і її власності. 

86.Проблеми імунітету України та її власності за кордоном. 

87.Правове становище міжнародних організацій в МПрП. 

88.Колізійне регулювання права власності та інших речових прав в МПрП. 

89.Закон місця знаходження речі як колізійний принцип МПрП. 

90.Спеціальні колізійні прив’язки для окремих питань, пов’язаних з речово-правовими 

відносинами. 

91.Матеріально-правове регулювання права власності в МПрП. 
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92.Кваліфікація понять «рухоме» та «нерухоме» майно в різних країнах. 

93.Право власності на валютні цінності в МПрП. 

94.Правове регулювання іноземних інвестицій: поняття, форми і види інвестицій. 

95.Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та за кордоном. 

96.Суб’єкти інвестиційної діяльності. 

97.Обмеження і стимулювання інвестиційної діяльності. 

98.Захист іноземних інвестицій міжнародними договорами. 

99.Вільні економічні зони та іноземні інвестиції. 

100.Поняття та порядок здійснення підприємницької діяльності в офшорних зонах. 

101.Порядок управління та розпорядження власністю України та фізичних і юридичних осіб, 

яка знаходиться за кордоном. 

102.Імунітет власності іноземної держави. 

103.Проблеми захисту права власності на культурні цінності. 

104.Правове регулювання переміщення культурних цінностей та операцій з ними в Україні. 

105.Джерела правового регулювання механізму вчинення правочинів в МПрП. 

106.Поняття, види і особливості зовнішньоекономічних контрактів. 

107.Форма, порядок підписання і строк дії зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в 

Україні. 

108.Колізійні питання зобов’язального права в МПрП. 

109.Сфера дії зобов’язального статуту. 

110.Право, застосовуване до форми та змісту угод і договорів. 

111.Уніфіковані норми щодо міжнародної купівлі-продажу. 

112.Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу. 

113.Гаазька конвенція 1986 р. про право застосовуване до договорів міжнародної купівлі-

продажу товарів. 

114.Принципи УНІДРУА. 

115.ІНКОТЕРМС: поняття і правила застосування.  

116.Позовна давність в міжнародному приватному праві. 

117.Поняття та види міжнародних перевезень. 

118.Колізійні питання міжнародних перевезень. 

119.Залізничні та автомобільні перевезення: міжнародне та національно-правове регулювання.  

120.Повітряні і морські перевезення: міжнародне і національно-правове регулювання.  

121.Правила про межі відповідальності перевізників. 

122.Інтернет та питання укладення угод і договорів в міжнародному цивільному та торговому 

обороті. 

123.Поняття та види міжнародних розрахункових відносин. 

124.Основні форми розрахунків в МПрП. 

125.Особливості використання банківських гарантій в міжнародному обороті. 

126.Специфіка використання векселя і чеку в міжнародному торговому обороті. 

127.Акредитив в міжнародних відносинах: поняття, механізм, види. 

128.Інкасо: поняття, механізм здійснення. 

129.Система валютних розрахунків в МПрП. 

130.Найбільш часто використовувані валютні умови у зовнішньоекономічних договорах.  

131.Колізійне регулювання деліктних зобов’язань в праві України та зарубіжних країн. 

132.Сфера дії деліктного статуту. 

133.Специфіка регулювання деліктних зобов’язань в англо-американській системі права. 

134.Особливості матеріально-правового регулювання деліктних правовідносин з іноземним 

елементом в Україні. 

135.Міжнародні договори в сфері правового регулювання деліктних зобов’язань. 

136.Колізійні питання відносин з безпідставного збагачення в праві України і іноземних 

держав. 

137.Колізійне регулювання відносин із ведення чужих справ без доручення в праві України та 

іноземних держав. 
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138.Передумови виникнення міжнародного спадкування. 

139.Міжнародно-правове та національне регулювання спадкових правовідносин. 

140.Колізійне регулювання міжнародного спадкування. 

141.Колізійні прив’язки спадкування. Сфера дії спадкового статуту.  

142.Матеріально-правове регулювання міжнародних спадкових правовідносин в Україні та 

іноземних державах. 

143.Спадкові права іноземців в Україні. 

144.Спадкові права громадян України за кордоном. 

145.Положення договорів про правову допомогу та консульських угод щодо спадкування. 

146.Перехід майна у спадок державі, а також державним органам і громадським організаціям. 

147.Колізійно-правове регулювання сімейних відносин в праві України та іноземних держав. 

148.Шлюб в міжнародних відносинах. 

149.Укладення шлюбу українських громадян з іноземцями за кордоном. 

150.Консульські шлюби. 

151.Розірвання шлюбу. 

152.Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном. 

153.Недійсність шлюбу. 

154.Міжнародне усиновлення (удочеріння). 

155.Міжнародні конвенції з питань усиновлення. 

156.Колізійні питання усиновлення. 

157.Порядок усиновлення. 

158.Опіка і піклування: загальні вимоги і колізійні прив’язки. 

159.Положення консульські конвенцій України та Конвенції про правову допомогу країн СНД з 

питань опіки і піклування. 

160.Передумови виникнення міжнародних трудових відносин. 

161.Діяльність і конвенції Міжнародної організації праці. 

162.Трудові права іноземців в Україні: контракт з українською організацією і відрядження. 

163.Обмеження працездатності іноземців в Україні. 

164.Робота на спільних підприємствах в міжнародних організаціях. 

165.Трудові права українських громадян за кордоном: контракт з іноземною організацією і 

відрядження. 

166.Питання соціального забезпечення в МПрП. 

167.Компетенція судів у справах з участю іноземного елементу.  

168.Процесуальне становище іноземців та іноземних юридичних осіб. 

169.Процесуальна правоздатність іноземців в загальних і спеціалізованих судах. 

170.Процесуальні права українських фізичних і юридичних осіб в іноземних судах. 

171.Питання процесуального представництва іноземних осіб. 

172.Міжнародна підсудність. 

173.Критерії визначення підсудності, їх зв’язок з питаннями колізії законів. 

174.Пророгаційні та дерогаційні угоди. 

175.Угода про порядок вирішення спорів пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності 

країн-учасниць СНД 1992 р. 

176.Судові докази в міжнародному цивільному процесі. 

177.Питання обов’язку доказування.  

178.Виконання судових доручень. 

179.Визнання і виконання рішень іноземних судів у справах з іноземним елементом за 

законодавством різних країн. 

180.Питання про виконання рішень іноземних судів в Україні. 

181.Вирішення в договорах про взаємну допомогу питань визнання і виконання судових 

рішень. 

182.Визнання документів, виданих в іншій державі, їх легалізація. 

183.Конвенція про звільнення від легалізації (апостиль). 

184.Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб. 
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185.Поняття та ознаки міжнародного комерційного арбітражу. 

186.Види арбітражів. 

187.Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. 

188.Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. 

189.Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 1994 р. 

190.Порядок розгляду справ в арбітражах. 

191.Природа арбітражного застереження в контрактах. 

192.Попереднє забезпечення позовів. 

193.Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних рішень у відповідності з нормами 

внутрішнього та міжнародного законодавства. 

194.Конвенція про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. 

(Нью-Йоркська конвенція). 

195.Постійнодіючі арбітражні центри. 

196.Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-

промисловій палаті України. 

197.Арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті. 

198.Розгляд спорів в арбітражі ad hoc. 

 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. . Поняття правовідносин з іноземним елементом. 

2. Вимоги до форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

3. Особливості розгляду спорів в порядку арбітражу ad hoc. 

 

3. Схема нарахування балів 

3.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна форма  

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів –   
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за результатами  складання 

семестрового контролю 

  +    

 Додаткові бали   

 

3.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 14 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Денна 20 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

 

3.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 11 семінарських занять за 

денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

3.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

№ 

з/п 
13 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 

1. 

Максимальна 

кількість балів 

за самостійну 

роботу 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 12 

2. 

Максимальна 

кількість балів 

за 

індивідуальне 

завдання 

8 8 

 Усього балів  20 

 

 

1. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. Історія становлення 

Міжнародного приватного права 
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