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12.04.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПРАВІ. 

Питання: 
1. Загальна характеристика трудових відносин в МПП. 

2. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 

3. Міжнародно-правове регулювання праці. 

4. Працевлаштування іноземців в Україні. 

5. Трудові права українських громадян за кордоном. 

6.  Правове регулювання праці співробітників 

            міжнародних та міжурядових організацій. 

  

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

 

 

12.04.2021 
Семінарське заняття   2 год. 

Тема: Правове положення юридичних осіб у міжнародному 

приватному праві. 

Питання: 

1. Держава як суб’єкт приватно-правових відносин з іноземним 

елементом.  

2. Особливості правового положення держави у міжнародних 

цивільних правовідносинах.   

3. Поняття та види імунітету держави у міжнародному приватному 

праві.  

4. Міжнародно-правові кодифікації з питань імунітету держави.  

5. Законодавство і судова практика зарубіжних країн про імунітет 

іноземної держави.  

6. Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету,  

їх вплив на формування національного законодавства про  



імунітет іноземних держав.  

7. Поняття і зміст юрисдикційного імунітету держави.  

8. Імунітет власності держави.  

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:  

1. Дати відповідь на контрольні питання. ( Скласти опорний конспект 

питань для обговорення на семінарському занятті.  ) 

1.1. Що розуміється під поняттям держави?  

1.2. У яких випадках держава набуває статусу суб’єкта міжнародного 

приватного права? 

 1.3. Що таке імунітет держави?  

1.4. Як між собою співвідносяться поняття обмеженого та 

функціонального імунітетів держави?  

1.5. Чим пояснюється можливість наявності у держави кількох видів 

імунітетів?  

1.6. Яку роль відіграє судовий імунітет держави в практиці міжнародних 

приватноправових відносин?  

1.7. Що таке майновий імунітет держави?  

1.8. Що вкючає в себе поняття податкового імунітету держави?  

1.9. Коли у держави виникає міжнародна правосуб’єктність?  

1.10. На які об’єкти розповсюджується імунітет власності держави?   

2. Скласти термінологічний словник до теми.  

Глосарій: держава як учасник приватно-праввових відносин з іноземним 

елементом, імунітет держави, види імунітетів держав, доктрини імунітету 

держави, обмежений імунітет, функціональний імунітет, судовий імунітет, 

майновий імунітет, податковий імунітет, юрисдикційний імунітет держави. 

 

 

13.04.2021 
Лекція   2 год. 

Тема:  СПАДКОВІ ВІДНОСИНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ. 

Питання: 

1. Основні колізії у спадкуванні за МПП. 

2. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин. 

3. Спадкові права іноземців в Україні. 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

 


