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19.04.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Спадкові відносини в міжнародному приватному праві. 

 

Питання: 
1. Спадкові права українських громадян за кордоном.  

2. Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному  

приватному праві. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

 

 

19.04.2021 
Семінарське заняття   2 год. 

Тема: Договір у міжнародному приватному праві. 
 

Питання: 1. Загальні положення договірного права у міжнародному 

обігу.  

2. Поняття і особливості зовнішньоекономічного договору (контракту). 

 3. Колізійні питання договірних зобов’язань. Закон, що застосовується до 

форми договору.  

4.  Вимоги чинного законодавства України стосовно форми, змісту і 

порядку укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів).  

  

Питання для обговорення  

1. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у 

міжнародному приватному праві.  

2. Уніфікація правового регулювання в галузі міжнародних комерційних 

угод.  



3. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про 

вибір права. 

4. Правила МТП для використання торговельних термінів у національній, 

та міжнародній торгівлі Інкотермс-2009.  

Словник терменів: міжнародний договір, види міжнародних договорів, 

укладення міжнародних договорів, оферта, акцепт, забезпечення виконання 

зобов’язань, неустойка, гарантія, міжнародні спори, засоби вирішення спорів, 

переговори, посередництво, міжнародний арбітраж.  

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:  

1. Дати відповідь на контрольні питання.  

1.1. Що розуміється під поняттям міжнародного договору?  

1.2. Які особливості має оферта на укладення договору в сфері 

міжнародних приватноправових відносин?  

1.3. Що таке контроферта?  

1.4. Які особливості має процедура укладення договорів у міжнародному 

приватному праві? 

 1.5. Чим пояснюється наявність різних способів забезпечення виконання 

договірних зобов’язань учасниками мінародних приватноправових відносин?  

1.6. Яку роль відіграє неустойка в практиці міжнародних 

приватноправових договірних відносин?  

1.7. Що таке гарантія? 

 1.8. Що включає в себе поняття посередництва? 

 1.9. Які спори вирішує міжнародний арбітраж?  

1.10. Яку особливість мають переговори при врегулюванні спорів в 

міжнародній приватноправовій сфері?   

2. Скласти термінологічний словник до теми.  

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті.   

4. Виконати завдання:  

1. Розкрийте письмово питання про правове регулювання відносин у 

межах міжнародних договорів.  

2. Міжнародні договори між державами та міжнародними економічними 

організаціями. Які національні нормативні джерела, що стосуються міжнародних 

договорів, ви знаєте? Дайте їх письмову класифікацію.  

3. Знайдіть у друкованих джерелах і дайте характеристику одногодвох 

міжнародних договорів (угод).  



4. Охарактеризуйте вимоги, яких потрібно дотримувати при укладенні 

міжнародних договорів, зовнішньоекономічних контрактів. Відповідь оформіть 

у вигляді таблиці.  

5. Українське АТ «Азов» уклало контракт з грецькою компанією 

«Галактик» про постачання обладнання на риболовні судна, що належали 

українському АТ, з оплатою після отримання товару. За домовленістю сторін 

спори підлягають розгляду в господарських судах України. У належний термін 

грецька компанія поставила обладнання, але українське підприємство не 

оплатило товар попри неодноразові нагадування постачальника. Компанія 

«Галактик» звернулася до господарського суду з позовом про відшкодування 

боргу, при цьому розрахунок суми здійснювався за законодавством Греції. 

Представник АТ «Азов» у судовому засіданні позов визнав, але вважав, що 

розрахунок суми боргу має здійснюватися відповідно до законодавства місця 

розгляду спору, тобто України.  Назвіть нормативні акти, які слід 

використовувати при розгляді даного спору. Право якої держави буде 

застосоване та чому?  

6. Українське торговельне підприємство «Космос» уклало 

зовнішньоекономічний контракт з італійською компанією «Гермес» – 

постачальником кахельної плитки. Сторони уклали письмову угоду на умовах 

постачання СІФ (морське перевезення) в редакції ІНКОТЕРМС-2009.  

Обов’язок по оплаті фрахту до пункту призначення та страхуванню угоди 

лежав на постачальнику – італійській компанії «Гермес».  У ході подальших 

переговорів представники «Гермесу» запропонували знизити ціну контракту, а 

представники «Космосу» у телефонній розмові погодились на цю пропозицію. У 

результаті італійська компанія вирішила, що може зафрахтувати судно на умовах 

ФОБ та не страхувати угоду.  Під час перевезення судно потрапило в шторм, і 

товар був зіпсований (близько 80% плитки розбилося та понадколювалося). 

Українська компанія винною у неналежному виконанні зобов’язання вважала 

італійську сторону, яка в односторонньому порядку змінила умови постачання з 

СІФ на ФОБ. Якими нормативними актами слід керуватися при вирішенні даного 

спору? Чи відбулася зміна базисних умов поставки з СІФ на ФОБ? Чому? 

Складіть проект рішення суду.  

 


