
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» 

 

1. Виникнення міжнародного приватного права (МПП) як науки та галузі 

знань. 

2. Виникнення та розвиток МПП в Україні. 

3. Предмет і методи правового регулювання МПП. 

4. Завдання і система МПП. 

5. Тенденції розвитку та особливості предмета МПП зарубіжних держав. 

6. Колізійно-правовий метод у МПП. 

7. Матеріально-правовий метод у МПП. 

8. Порівняльний метод у МПП. 

9. Значення порівняльного правознавства для МПП. 

10. Питання цивільного процесу в МПП. 

11. Зближення законодавства різних держав та значення цих процесів для 

МПП. 

12. Загальна характеристика джерел МПП та їх співвідношення в різних 

державах. 

13. Конституції іноземних держав і МПП. 

14. Міжнародні двосторонні договори за участю України і норми МПП в 

них. 

15. Міжнародні багатосторонні договори за участю України і норми МПП в 

них. 

16. Поняття уніфікації та її види. 

17. Міжнародні організації та уніфікація норм МПП. 

18. Нормативно-правові акти України та норми МПП в них. 

19. Законодавство іноземних держав, що містить норми з МПП. 

20. Закони держав з міжнародного приватного права. 

21. Європейський кодекс приватного права та його вплив на формування 

норм МПП. 

22. Судові рішення та нормотворча діяльність у МПП. 

23. Доктрина як джерело МПП. 

24. Міжнародне приватне право країн Латинської Америки. 

25. Міжнародне приватне право англо-американської сім’ї права. 

26. Поняття колізійної норми та її будова. 

27. Види колізійних норм та формули прикріплення. 

28. Основні, додаткові, субсидіарні, гнучкі колізійні прив’язки. 

29. Дія колізійних норм у часі. 

30. Односторонні та двосторонні колізійні норми. 



31. Колізійні норми, що визначають особистий статус фізичних та 

юридичних осіб. 

32. Колізійні норми, що застосовуються до правочинів. 

33. Матеріально-правові норми в МПП. 

34. Взаємність у МПП. 

35. Тлумачення, кваліфікація та «конфлікт кваліфікацій» у МПП. 

36. Основні способи вирішення проблеми кваліфікації. 

37. Позитивне застереження про публічний порядок. 

38. Негативне застереження про публічний порядок. 

39. Законодавство України про публічний порядок. 

40. Зворотне відсилання в МПП. 

41. Відсилання до закону третьої держави. 

42. Обхід закону в МПП. 

43. Встановлення змісту іноземного закону. 

44. Правові режими, що надаються фізичним особам. 

45. Поняття «іноземний громадянин» та умови, що змінюють їх правовий 

статус. 

46. Правосуб’єктність іноземних громадян у цивілістичних відносинах з 

«іноземним елементом». 

47. Правоздатність та дієздатність іноземних громадян, які наділені 

імунітетами та привілеями. 

48. Цивільно-правова відповідальність іноземних громадян, які наділені 

імунітетами та привілеями. 

49. Правосуб’єктність громадян України за кордоном. 

50. Особливості правового статусу біпатридів у цивілістичних відносинах з 

«іноземним елементом». 

51. Правосуб’єктність біженців у цивілістичних відносинах з «іноземним 

елементом». 

52. Особистий закон фізичної особи. 

53. Поняття «юридична особа» та її особистий статут. 

54. «Національність» юридичної особи. 

55. Діяльність іноземних юридичних осіб в Україні. 

56. Загальна та спеціальна правоздатність іноземних юридичних осіб. 

57. Правові режими, що надаються юридичним особам. 

58. Правовий статус представництв іноземних суб’єктів господарської 

діяльності. 

59. Правовий статус суб’єктів господарювання України за кордоном. 

60. Правосуб’єктність міжнародних юридичних осіб. 

61. Держава як суб’єкт цивільно-правових відносин з «іноземним 

елементом». 

62. Міжнародно-правові основи імунітету держави. 



63. Види імунітету держави у приватноправових відносинах за участю 

«іноземного елемента». 

64. Особи, що представляють державу в цивільно-правових відносинах з 

«іноземним елементом». 

65. Україна як суб’єкт МПП. 

66. Колізійні питання речових прав. 

67. Власність України, що перебуває за кордоном. 

68. Об’єкти права власності іноземних суб’єктів в Україні. 

69. Об’єкти, що не можуть перебувати у власності іноземних громадян, 

юридичних осіб інших держав, міжнародних об’єднань. 

70. Колізійні питання права власності в МПП. 

71. Колізійні питання права власності за законодавством України. 

72. Іноземні інвестиції в Україні (міжнародний приватноправовий аспект). 

73. Правосуб’єктність осіб у вільних економічних зонах. 

74. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового 

регулювання. 

75. Колізії у трудових правовідносинах та їх правове вирішення. 

76. Праця громадян України за кордоном. 

77. Праця іноземців в Україні. 

78. Відшкодування шкоди працівникові за нормами міжнародних 

договорів. 

79. Норми національного законодавства України щодо відносин за участю 

«іноземного елемента». 

80. Поняття шлюбу і сім’ї та їх значення в МПП. 

81. Матеріальні умови вступу в шлюб. 

82. Формальні умови вступу в шлюб. 

83. Правове регулювання особистих відносин між подружжям. 

84. Правове регулювання майнових прав та обов’язків подружжя. 

85. Реалізація аліментних зобов’язань у МПП. 

86. Усиновлення і норми МПП. 

87. Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин. 

88. Визнання дійсності та недійсності шлюбів у МПП. 

89. Визнання розірвання шлюбу в МПП. 

90. Колізійні питання спадкування в МПП. 

91. Особливості спадкування нерухомого майна. 

92. Спадкування за заповітом. 

93. Спадкування за законом. 

94. Особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, та негідні 

спадкоємці. 

95. Міжнародно-правове регулювання питань спадкування. 
 

 



 

 

 

 
 


