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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Теоретичні засади колізійного регулювання 

міжнародних приватно-правових відносин  

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВК 16 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– третій  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– доктор філософії 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – четвертий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3 /90 

 2) денна/заочна форми навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 14 

 % від загального обсягу – 16 

 лекційні заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 57 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 43 

 самостійна робота (годин) – 76 

 % від загального обсягу – 84 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 7 

 самостійної роботи – 38 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ВК 1. Теоретичні засади правового 

регулювання цивільних відносин  

ВК 2 Доктрина цивільного процесу  

ВК 3. Джерела сімейного права 

 2) супутні дисципліни – ВК 17. Проблеми кримінології 

ВК 18. Актуальні проблеми інформаційного 

права 

ВК 19. Правові механізми реалізації 

державної екологічної політики 

 3) наступні дисципліни –  

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

    

2. Заплановані результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Теоретичні засади колізійного регулювання міжнародних приватно-

правових відносин» забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-

науковою програмою «Доктор філософії з права»:  

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики професійної 

діяльності в галузі права 
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РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії розвитку, 

закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання суспільних відносин у різних 

галузях 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного права, виявляти 

колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання. 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та правильно 

застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

РН-12. Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих юридичних висновків і 

консультацій з правових питань у різних сферах юридичної діяльності 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх науково-

правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти проекти 

нормативно-правових актів 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед підготовленою аудиторією 

РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній справі, 

формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у тому числі процесуальних 

 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати основний термінологічний апарат дисципліни; характеризувати 

особливості розв’язання колізій юрисдикцій;  

1.2) розкривати принципи, методи правового регулювання міжнародного приватного 

права, а також порівнювати його основні джерела та інститути; 

1.3) характеризувати підстави та межі застосування іноземного права;  

1.4) описувати особливості правового регулювання відносин власності, зобов’язальних, 

сімейних, спадкових, трудових та інших відносин, ускладнених іноземним елементом;  

1.5) визначати особливості міжнародного цивільного процесу та міжнародного 

комерційного арбітражу. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) класифікувати особливості правового положення суб’єктів міжнародного приватного 

права;  

2.2) обговорювати специфіку колізійного регулювання з іноземними юридичними 

радниками; 

2.3) обговорювати загальний аналіз іноземного законодавства на предмет юридичних 

ризиків.  

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) формулювати юридичні висновки та надавати консультації з питань міжнародного 

приватного права; 

3.2) розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти 

позиції опонентів;  

3.3) вирішувати конкретні практичні питання з використанням і посиланням на відповідні 
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нормативно-правові джерела.  

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати зміст джерел міжнародного приватного права; 

4.2) аналізувати перспективи та основні напрями розвитку законодавства, що регулює 

правовідносини з іноземним елементом;  

4.3) демонструвати вміння конструювати єдину загальну правову норму на підставі двох 

чи декількох законодавчих положень з метою вирішення колізій між нормативними 

положеннями за допомогою правила «lex spesialis derogat generali».  

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) систематизувати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю законодавств різних країн;  

5.2) аргументувати потребу застосування матеріалів судової та арбітражної практики при 

розгляді справ з іноземним елементом; 

5.3) систематизувати основні види та типи колізійних прив’язок (формул прикріплення).  

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) тлумачити чинне законодавство та правильно застосовувати його при вирішенні 

практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення; 

6.2) орієнтуватися в закономірностях здійснення колізійно-правового та матеріально- 

правового регулювання приватно-правових відносин, ускладнених іноземним 

елементом;  

6.3) проводити порівняльний аналіз основних видів колізійних прив’язок (формул 

прикріплення). 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) здійснювати юридичний супровід основних видів зовнішньоекономічних операцій;  

7.2) формувати юридичну позицію й доказову базу, складати процесуальні документи. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика механізмів правового регулювання у 

міжнародному приватному праві  

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 та 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. 

 

Тема 2. Колізійні норми міжнародного речового права.  

Інвестиції  

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. 
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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.  

 

 

Тема 3. Колізійні питання міжнародних договірних зобов’язань  

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.  

 

 

Тема 4. Позадоговірні зобов’язання та їх колізійне регулювання  

Види позадоговірних зобов’язань в міжнародному приватному праві. Колізійне 

регулювання позадоговірних зобов’язань. Колізійне регулювання деліктних зобов’язань в праві 

України та зарубіжних країн. Сфера деліктного статуту. Заподіяння шкоди в Україні. 

Заподіяння 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 та 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 в позадоговірних зобов’язаннях в міжнародному 

приватному праві. Міжнародні договори, що здійснюють правове регулювання недоговірних 

зобов’язань в міжнародному приватному праві. 

 

 
Тема 5. Колізійні питання міжнародних трудових правовідносин  

Передумови виникнення міжнародних трудових відносин. Діяльність і конвенції 

Міжнародної організації праці. Двосторонні угоди України з питань праці. 

Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових відносин 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 та в 

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

іноземною організацією і відрядження. Питання соціального забезпечення в МПрП. 
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Тема 6. Проблеми колізійного регулювання у міжнародному сімейному та 

спадковому праві  

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 консульських конвенцій України та Конвенції про правову 

допомогу країн СНД з питань опіки і піклування. 

Передумови виникнення міжнародного спадкування. Міжнародно-правове та національне 

регулювання спадкових правовідносин. 

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. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 
У

сь
о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

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

1. Загальна 

характеристика 

механізмів правового 

регулювання у 

міжнародному 

приватному праві 

14 1 1 – – 12 14 1 1 – – 12 

2. Колізійні норми 

міжнародного 

речового права.  

Інвестиції. 

14 1 1 – – 12 14 1 1 – – 12 

3. Колізійні питання 

міжнародних 

договірних 

зобов’язань  

14 1 1 – – 12 14 1 1 – – 12 

4. Позадоговірні 

зобов’язання та їх 

колізійне 

регулювання 

14 1 1 – – 12 14 1 1 – – 12 
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5. Колізійні питання 

міжнародних 

трудових 

правовідносин  

15 2 1 – – 12 15 2 1 – – 12 

6. Проблеми колізійного 

регулювання у 

міжнародному 

сімейному та 

спадковому праві  

19 2 1 – – 16 19 2 1 – – 16 

 Усього годин: 90 8 6 – – 76 90 8 6 – – 76 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної та заочної форми навчання включає завдання 

до кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної та заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання у 

формі реферату.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура екзаменаційного білету включає 2 теоретичних питання та задачу. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 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 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 4 лекційних занять за денною 

формою навчання, 4 – за заочною формою навчання. 

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

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість 

відвіданих лекцій 

1 2 3 4 

1. Денна 4 2,5 2,5 2,5 2,5 

2. Заочна 4 1,5 1,5 1 1 
 

6.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 3 семінарських занять за 

денною формою навчання, 3 – за заочною формою навчання. 

За результатами семінарського (практичного) 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 імені 

Леоніда Юзькова (в редакції, затвердженій рішенням вченої ради від 29 травня 2017 року, 

протокол № 14). 
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6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 
 

№ 

з/п 
6 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1 2 3 4 5 6  

1. 

Максимальна кількість балів за 

самостійну роботу 
  

денна форма навчання 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 11 

заочна форма навчання 4 4 4 4 4 2 22 

2. 

Максимальна кількість балів за 

індивідуальне завдання 
  

денна форма навчання 9 9 

заочна форма навчання 18 18 

3. 

Усього балів    

денна форма навчання  20 

заочна форма навчання  40 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

 

1. Жушман В. П., Шуміло І.А. Міжнародне приватне право : підручник Х. : Право, 2011. 

320 с.  

2. Килимник І. І., Бровдій А.М. Міжнародне приватне право : навч. посібник ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 111 с. 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами і доповненнями) URL :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

4.  Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного та приватного права К. : Юстиніан, 2010. 

320 с. 

5. Міжнародне приватне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Аляб'єва Н. В. та ін. ; 

за ред. С. Г. Кузьменка. К. : Центр учбової літератури, 2010. 315 с. 

6. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. М. Батигіна та 

ін. ; за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. Х. : Право, 2011. 319 с. 

7. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. А. Бігун, Є. М. 

Білоусов, І. М. Жуков ; за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. Х. : Право, 2015. 

320 с. 

8. Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар Закону / За ред. 

А.С. Довгерта. Харків : Одісей, 2008. 352 с. 

9. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. 2-ге видання. 

К.: Алерта, 2014. 656 с. 

10. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / А. С. Довгерт та ін. ; за заг. 

ред. проф. А. С. Довгерта, проф. В. І. Кисіля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. К. : Правова єдність : Алерта, 2012. 374 с.  

11. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А. С. Довгерта і 

В. І. Кисіля. K.: Алерта, 2013. 400 с. 

12. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. Відомості Верховної 

Ради України. 2005. № 32. Ст. 422. 

13. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб. 2-е вид., змін. та допов. К. : КНТ, 

2010. 344 с. 

14. Степанюк А. А. Міжнародне приватне право : підруч. Х. : Кроссроуд, 2008. 696 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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15. Фединяк Г. С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право : підручник. Київ : Алерта, 2017. 
503 c. 

16.  Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право : Підручник. К. : Атіка, 2006. 608 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

 

1. Александров О.В. Колізійні прив’язки в регулюванні трудових правовідносин з іноземним 

елементом. Юридичний вісник. 2019. №1. С. 98-106. 

2. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. URL: 

http:// http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/995_003  

3. Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних 

зобов'язань: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 462 с. 

4. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та 

про поновлення опіки над дітьми від 20.05.1980 р. URL : 

http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/994_327  

5. Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25.01.1996 URL: 

ttp://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/994_135  

6. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 

від 18 вересня 1975 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217  

7. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. 

Ст. 3103.  

8. Захарченко Т. Г. Процесуальні підстави оспорювання рішення Міжнародного 

комерційного арбітражу і правові наслідки його скасування. Суспільство. Держава. Право. 

2003. Вип. 3. С. 70–74. 

9. Захарченко Т. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні. Право України. 2012. № 1/2. 

С. 454–460. 

10. Кисіль В. І. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві. Право 

України. 2013. № 7. С. 154–182. 

11. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр 

12. Комаров В. В., Погорецкий В.Н. Международный коммерческий арбитраж. Х. : Право, 

2009. 164 с. 

13. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 31 марта 

1978 г. URL:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391 

14. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183 

15. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України 

– 27.09.1991 року).  Зібрання чинних міжнародних договорів України. 1990. № 1. Ст. 205.  

16. Конвенція про правову допомогу і відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах: від 22.01.1993 р. URL: http://zako№0.rada.gov.ua /laws/show/997_009  

17. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 20.06.1956 URL : 

http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/995_425  

18. Конвенція про шляховий рух 1968 р. URL : /htp://www.rada.gov.ua.  

19. Кравцов С. О. Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу. Проблеми 

законності : акад. зб. наук. пр. Х., 2012. Вип. 118. С. 255–264. 

20. Кравцов С. О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, 

збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі. Часопис 

цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 3. С. 160–168. 

21. Купцова М. В. Тлумачення арбітражної угоди. Судова практика. 2012. № 11/12. С. 19–27. 

22. Купцова М. В. Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбітражі. 

Адвокат.  2012. № 5. С. 41–45. 

23. Курс цивільного процесу : підручник / за ред. В. В. Комарова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого". Х. : Право, 2011. 1352 с. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/400092/default
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391
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24. Матіяш О. Нові підходи гаазької конференції до систематизації норм міжнародного 

приватного права. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 14-19. 

25. Мережко О. Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві. Юридичний 

журнал. 2009. № 5. С. 34–36. 

26. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових 

прав у міжнародному приватному праві. Право України. 2013. № 7. С. 71–81. 

27. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. Видання 4-е, доповнене / Укл. 

Вайцеховська О.Р., Руденко О.В. Чернівці: Черн.нац.ун-т, 2017. 308 с. 

28. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. URL:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3393-17 

29. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства 

економіки з питань європейської інтеграції України від 06. 09. 2001 р. № 201. URL: 
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