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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Колізійні норми міжнародного приватного права. Застосування 

іноземного права 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН: 

1. Поняття колізійної норми. 

2. Структура колізійної норми. 

3. Типи колізійних прив’язок. 

4. Застосування іноземного права. 

 

УМІННЯ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИРОБЛЕНІ, ТА НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ 

БУТИ НАПРАЦЬОВАНІ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ: 

- виокремлювати в колізійній нормі обсяг та прив’язку; 

- відрізняти прості та складні колізійні норми; альтернативні та 

кумулятивні колізійні норми; імперативні, диспозитивні, альтернативні 

колізійні норми; односторонні та двосторонні колізійні норми; 

- застосовувати різні види формул прикріплення; 

- здійснювати вибір та застосування іноземного права.  

 

Практичні завдання: 

 

1. Вирішить справу: ТОВ «Вега» за договором міжнародної купівлі-

продажу поставила фірмі «Товір» офісні меблі. В процесі виконання 

договору виник спір щодо деяких прав і обов’язків, не передбачених 

договором. За законодавством якої країни будуть визначатися права і 

обов’язки сторін за цим договором? 

2. Зробіть аналіз міжнародних договорів і навидить приклади 

односторонньої, двосторонньої, імперативної, диспозитивної, альтернативної 

(простої, складної), кумулятивної колізійної норми. 

3.  Місцевий суд Жовтневого району м. Харкова, розглядаючи позов 

громадянки Російської Федерації Р. до громадянина України В. щодо 

визнання права на спадщину, встановив, що спірним, зокрема, є нерухоме 

майно, яке перебуває на території Канади. Колізійна норма України у даному 

випадку відсилає до права країни, в якій знаходиться це майно. 

Які основні принципи та обсяг застосування іноземного права? Що є 

підставою для застосування судом України права Канади? Який порядок 

встановлення змісту права Канади? Право якої країни має бути застосоване 

судом у разі неможливості встановити зміст права Канади у розумні 

строки? 

4. Громадянин України Вакулов, здійснюючи туристичну поїздку, 

перебував у Франції разом зі своїм собакою. Вирушаючи на прогулянку 

містом, Вакулов замкнув собаку в номері готелю. Під час відсутності 

Вакулова в його номер зайшла покоївка для проведення прибирання. Собака, 



якому випадково вдалося стягнути намордник, напав на покоївку та покусав 

її. Ст. 1385 Французького цивільного кодексу передбачає відповідальність за 

шкоду, заподіяну тваринами, незалежно від наявності вини їх власника. 

Позов про відшкодування заподіяної шкоди був поданий до українського 

суду за місцем проживання Вакулова. Суддя, вивчивши обставини справи, 

дійшов висновку про невинуватість Вакулова у завданні шкоди, 

кваліфікувавши обставини, які склалися, як казус та застосувавши право 

України на підставі ч. 3 ст. 49 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» відмовив у задоволені позову. 

Запитання 

1) чи обґрунтоване рішення суду? 

2)право якої держави підлягає застосуванню до цих правовідносин; 

3) у чому полягає зміст з’ясування «попереднє питання»; 

4) як повинне бути вирішене питання про відповідальність Вакулова за 

шкоду, завдану належною йому собакою; 

5) в чому полягає сенс застереження про публічний порядок? 

6) чи припустимо використовувати в цьому випадку застереження про 

публічний порядок? 
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ТЕМА 3. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному 

праві 

Практичне заняття – 2 год. 

ПЛАН: 

1. Загальна характеристика правового статусу фізичних осіб як суб’єктів МПП. 

Колізійні питання громадянства. 

2. Правосуб’єктність іноземних фізичних осіб. 

3. Права та обов’язки іноземних фізичних осіб. 
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УМІННЯ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИРОБЛЕНІ, ТА НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ 

БУТИ НАПРАЦЬОВАНІ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ: 

- встановлювати зміст правового статусу фізичної особи в 

міжнародному приватному праві;  

- визначати та тлумачити колізійні норми, що регламентують правовий 

статус фізичної особи в міжнародному приватному праві; 

- керуватися нормативними актами для визначення правового режиму, 

що розповсюджується на фізичну особу у міжнародному приватному праві. 

 

Практичні завдання: 

 

1. Вирішить справу: 19-річний студент О. (гр. Аргентини), навчаючись 

в Україні, продав перед від’їздом на батьківщину деякі речі особистого 

вжитку своєму сусіду по кімнаті у гуртожитку. Батьки, дізнавшись про це, 

заперечували проти такої угоди, так як за законодавством Аргентини О. був 

неповнолітній.  

1) Право якої країни слід застосувати для вирішення питання щодо 

дійсності такого договору купівлі-продажу, якщо в договорі купівлі-продажу 

було передбачено умову про застосування права України?  

2) Чи не суперечить така умова законодавству України?  

3) Що розуміється під автономією волі? 

4) Чи зміниться вирішення, якщо в договорі купівлі-продажу сторони 

нічого не передбачили відносно вибору права? 

5) Чи можна цей договір визнати недійсним, і з яких підстав? 

6. Ще в період існування СРСР громадянка В. уклала з громадянином 

П. Шлюб був зареєстрований у м. Одеса. Потім подружжя переїхало до 

Грузії. Після розпаду СРСР В. є громадянкою Грузії, а П. - українським 

громадянином. Під час військового конфлікту в Абхазії П. пропав без вісті. 

Громадянка В. та її діти хочуть визнати П. померлим.  

1. Яка колізійна прив’язка застосовується для визнання іноземної особи 

безвісно відсутньою? 

2. Правом якої країни регламентуються підстави визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою? 

3. Право якої країни повинно застосовуватися для визначення підстав 

оголошення фізичної особи померлою? 

4. Право якої країни повинно застосовуватися для визначення правових 

наслідків оголошення фізичної особи померлою? 

5. Що слід розуміти під особистим законом фізичної особи? 

6. Якщо норми про визнання фізичної особи існують, крім Закону 

України, в інших міжнародних актах, то які норми слід використовувати? 

7. До установ якої держави їм слід звернутися?  

8. При розгляді справи в суді, суд України процесуальним правом якої 

країни повинен керуватися? 



9. Які правові наслідки  визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення фізичної особи померлою? 

2. Після загибелі в авіакатастрофі батьків малолітнього Івана Войнова, 

що проживає в м.Самарі, його єдиним близьким родичем залишився дядько – 

М.П. Войнов, що постійно проживає в Києві і є гр. України. Приїхавши до 

Самари, М.П. Войнов вирішив узяти на себе обов’язки з виховання 

племінника, проте не визнав за необхідне звернутися до місцевого органу 

опіки та піклування для оформлення необхідних документів. Узявши Івана з 

собою і не розв’язавши проблем із приватизованою його покійними батьками 

квартирою та іншим майном, що залишилося, він повернувся до Києва. При 

цьому М.П.Войном виходив з необхідності допомогти хлопчику перенести 

втрату батьків в іншій обстановці. Через деякий час після повернення до м. 

Києва він все-таки вирішив «узаконити» фактичне виконання обов’язків 

опікуна і подав відповідну заяву до органу опіки та  піклування за місцем 

свого проживання. Проте йому було відмовлено у призначенні опікуном 

хлопчика з посиланням на необхідність вирішення цього питання в органі 

опіки та піклування за місцем постійного проживання і перебування майна 

племінника на території Російської Федерації та із застосуванням російського 

законодавства. 

1. Законодавством якої держави слід керуватися при встановленні 

опіки над малолітнім Іваном Войновим? 

2. Чи може бути призначений опікуном особи, що є громадянином РФ, 

громадянин іншої держави? 

3. Яка роль консула у встановлені опіки з іноземним елементом? 

4. Якими нормативно-правовими актами слід керуватися при вирішенні 

даного питання? 

5. Як визначає колізійне регулювання опіки та піклування ЗУ «Про 

МПП»? 

6. Установи якої держави компетентні щодо встановлення опіки в даній 

ситуації? 

7. Які правила встановлення опіки визначені в міжнародних договорах 

про правову допомогу? 

8. Як вирішується питання щодо майна підопічного на території Росії? 

Право якої країни слід застосовувати в цьому випадку? 

9. Чи правильно вчинив орган опіки та піклування? 
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ТЕМА 5. Право власності у міжнародному приватному праві 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН: 

1. Колізійні питання права власності. 

2. Націоналізація і приватизація в міжнародному приватному праві. 

3. Правове положення іноземних інвестицій. 

4. Правовий режим об'єктів права власності держави і юридичних осіб 

за кордоном. 

5. Поняття інтелектуальної власності і її регулювання в міжнародному 

приватному праві. 

 

УМІННЯ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИРОБЛЕНІ, ТА НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ 

БУТИ НАПРАЦЬОВАНІ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ: 

Вміти: 
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- визначати колізійні норми, що застосовуються до правовідносин з 

іноземним елементом у відносинах власності; 

- здійснювати різні способи набуття та припинення права власності;  

- аналізувати зміст міжнародних договорів, що регулюють право 

інтелектуальної власності; 

- укладати договори, що спрямовані на набуття та припинення права 

власності; 

- укладати зовнішньоекономічні договори. 

 

Практичні завдання: 

 

1. Німецька фірма „Involve AG‖ отримала у фінському банку кредит на 

придбання вантажного автомобілю. Згідно з умовами договору право 

власності на автомобіль зберігалося за банком до погашення кредиту. 

Автомобіль було зареєстровано у Фінляндії, але через деякий час його 

перевезено до м. Харкова для використання на будівництві готелю. Хоча 

автомобіль використовувався фірмою „Involve AG‖, він знаходився на 

технічному обслуговуванні українського автосервісного підприємства. Після 

завершення будівельних робіт українське підприємство поставило вимогу 

про відшкодування фірмою „Involve AG‖ усіх витрат по технічному 

обслуговуванню вантажівки, включаючи вартість запасних частин. 

У зв’язку з відмовою німецької фірми відшкодувати понесені збитки 

українське автосервісне підприємство залишило вантажівку в себе для 

забезпечення фінансових вимог. 

Фінський банк, посилаючись на право власності на автомобіль, 

звернувся до українського суду з вимогою повернути автомобіль. 

Як вирішити даний спір? Яка колізійна норма регулює речові права на 

рухоме майно? На підставі якої колізійної норми визначається правовий 

режим майна у випадку її пересування з однієї країни до іншої? Які правові 

наслідки має угода про заставу речі, укладена на території однієї країни, при 

її пересуванні за кордон?  

2. Міллер, купив товар у Франса, виписав на його ім’я переказний 

вексель. В свою чергу Франс за індосаментом відступив його Сміту в якості 

оплати за договором експедирування. До передавального напису Франс 

добавив фразу «без обороту на мене». 

В установлений строк Сміт пред’явив вексель банку для оплати. Банк 

відмовився здійснити платіж,  так як на векселі не була проставлена дата 

його видачі. Свою відмову банк засвідчив відповідним написом на лицевому 

боці векселя. 

Від кого Сміт може витребувати оплати названої в векселі суми? 

Вирішить спір за правилами Уніфікованого Закону про переказні векселі та 

прості векселі.  

3. Міллер (Англія) листом від 2 вересня 1988 р. зробив пропозицію 

Дюпону (Франція) про продаж партії вина. В оферті було вказано, що Міллер 

чекає відповіді з найближчою поштою. Міллер відповідь міг би отримати 5 



вересня, якщо б лист, що містить оферту, було б адресовано вірно. Проте 

лист було отримано Дюпоном тільки 7 вересня. Акцепт оферти, відправлений 

в той же день поштою, був отриманий Міллером тільки 9 вересня. За день до 

отримання акцепту Міллер продав вино іншим особам. 

Дюпон подав позов, вимагаючи від Міллера виконання договору. 

Міллер проти позову заперечував, стверджуючи, що між сторонами не було 

ніякого договору. 

Як слід вирішити спір? 

4. 3 липня у французькому патентному відомості була зареєстрована 

заявка на винахід безшовне зварювання кольорових металів, зроблена 

французьким інженером Д. У встановлені строки він отримав патент. 23 

липня (тобто через 20 днів) в Укрпатенті була зареєстрована заявка на 

патентування аналогічного винаходу з тією ж назвою від російського 

винахідника К.  

Чи буде виданий патент К.? Що таке конвенційний пріоритет та як він 

регулюється в МПП?  
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ТЕМА 6. Колізійні норми сімейного права 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

ПЛАН: 

1. Загальні положення сімейного права у міжнародному приватному 

праві. 

2. Укладення та припинення шлюбу. 

3. Правовідносини між подружжям. 

4. Правовідносини між батьками та дітьми. Опіка та піклування. 

 

УМІННЯ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИРОБЛЕНІ, ТА НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ 

БУТИ НАПРАЦЬОВАНІ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ: 

Вміти: 

- відрізняти матеріальні та формальні умови укладання шлюбу; 

- застосовувати колізійні норми сімейного права у міжнародному 

приватному праві; 

-  складати позовні заяви про розірвання шлюбу; 
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- складати позовні заяви про поділ майна подружжя; 

- складати шлюбний договір; 

- договір про сплату аліментів 

 

Практичні завдання: 

 

1. Громадянка К. (гр. України) в 1996 році в Україні зареєструвала 

шлюб з  громадянином С. (гр. Естонії). Проживали вони спільно до 2009 року 

в Естонії. В 2009 році вони розлучилися. Громадянка К. після розлучення 

повернулась в Україну, де і проживає по теперішній час. В Естонії у 1998 

році вони придбали 2-х кімнатну квартиру у м. Нарві, де на даний момент 

проживає її колишній чоловік з новою сім’єю. 

Чи зберігається за громадянкою К. право власності на вказане майно? 

Як має бути вирішена справа? 

Чи може громадянка К. зараз подавши позов до суду отримати частку 

майна яку вона спільно придбала з громадянином С? 

Законодавство якої країни слід застосовувати у даному випадку? 

Чи є між Естонією та Україною угода, якою вирішувалися б подібні 

питання? 

До якого суду громадянка К. повинна подати заяву ? 

Чи поширюється строк давності звертання до суду? 

Чи має право нова дружина на якусь частину цієї квартири? 

При укладанні мирової угоди обов'язково нотаріально її завіряти? 

При укладанні мирової угоди згода нової дружини обов'язкова чи ні? 

2. Громадянка України М. уклала шлюб з громадянином Болгарії Д. 

Шлюб був зареєстрований у Болгарії. Від цього шлюбу народилося двоє 

дітей. Старший син народився в Україні, а молодший - у Болгарії. Останнім 

місцем спільного проживання подружжя була Болгарія. Потім громадянка М. 

виїхала до Росії і пред'явила в м.Тюмень позов до Д. про стягнення аліментів 

на дітей.  

Чи правильно визначена підсудність? Законодавство якої країни 

повинен застосувати суд при розгляді цієї справи про стягнення аліментів? З 

яких колізійних норм він повинен виходити? Де ці норми встановлені? 

3. Громадянка Ізраїлю С. звернулася до українського суду з позовом 

про позбавлення батьківських прав Т., громадянина України. Суд позов 

задовольнив. 

На підставі яких нормативно-правових актів була визначена 

підсудність? Право якої країни має бути застосоване? Як вирішувалося б 

справа, якщо С. була б громадянкою Російської Федерації? 

4. В 1999 р. проживаюча в м. Борисові українська громадянка В. 

звернулася в міський суд з позовом про розірвання шлюбу зі своїм чоловіком 

В., що проживає в Івано-Франківську. Громадянин В. також є українським 

громадянином. 



На яке законодавство і які норми міжнародних договорів, що діють у 

відносинах між Росією й Україною, повинен послатися суд м. Борисова, 

ухвалюючи рішення про розірвання шлюбу? 

5. Чоловік - громадянин Казахстану й дружина - громадянка Лівану 

вирішили вдочерити свою далеку родичку - дівчинку трьох років, що 

залишилася без батьків. Дитина є громадянином України й проживала з 

батьками в м. Києві. 

У які органи і до якої держави варто звернутися для рішення питання 

усиновлення? Законодавство якої держави підлягає застосуванню? 

6. У родині білоруських громадян, що тимчасово проживають на 

території РФ, в 1993 р. народилася дитина. Через шість місяців після 

народження дитини чоловік звернувся в російський суд з позовом про 

оспорювання батьківства. 

Суд якої держави компетентний розглядати дану справу? 

Законодавство якої держави підлягає застосуванню? 

16. Підданий Йорданії двічі одружувався по мусульманському обряду в 

цій країні. Втретє там же одружився з українською громадянкою. 

Чи може український суд у випадку смерті чоловіка не визнати в рівних 

частках право всіх трьох дружин на спадкування нерухомого майна, що 

перебуває в Україні й за кордоном, якщо постійним місцем проживання 

чоловіка була Йорданія і якщо по йорданському праву всі дружини 

успадковують у рівних частках?  

Чи може суд, пославшись на застереження про публічний порядок, 

визнати спадкоємицею тільки третю дружину - громадянку України? 

Чи повинне застосовуватися застереження про публічний порядок у 

випадку невідповідності норми іноземного права, застосування якої приписує 

вітчизняна колізійна норма, якщо вона несумісна з основними принципами 

українського права або якщо її застосування веде до результату, що явно 

несумісний із принципом такого роду?  

Чи повинні суди застосовувати застереження про публічний порядок у 

виняткових випадках або у випадках, коли іноземне право відрізняється від 

вітчизняного? Як повинен діяти суд у цьому випадку?  
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Поняття, предмет та джерела міжнародного приватного права 

Семінарське заняття  -  2 години 

 

ПЛАН: 

1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. 

2. Методи міжнародного приватного права. 

3. Джерела міжнародного приватного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття міжнародного приватного права. Зміст міжнародного приватного 

права. Іноземний елемент. Природа норм міжнародного приватного права і 

його місце в системі права. Система міжнародного приватного права. 

Джерела міжнародного приватного права. Міжнародні договори. Внутрішнє 

законодавство. Правові звичаї. Судова і арбітражна практика. Доктрина. 

Колізійний і матеріально-правовий методи регулювання у міжнародного 

приватного права. Колізія. Інтерперсональні колізії. Інтертемпоральні колізії. 
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ТЕМА 4. Правовий статус юридичних осіб та держави у міжнародному 

приватному праві 

Семінарське заняття  -  2 години 

 

ПЛАН: 

1. Юридичні особи в міжнародному приватному праві. 

2. Визначення національності юридичних осіб у міжнародному 

приватному праві. 

3. Правовий статус представництв іноземних юридичних осіб в Україні. 

4. Держава як суб'єкт міжнародного приватного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Національність юридичної особи. Загальна характеристика правового статусу 

іноземних юридичних осіб і Україні. Організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий 

статус вітчизняних суб’єктів господарської діяльності за кордоном. Правові 

форми спільної господарської діяльності. Держава як суб’єкт 

зовнішньоекономічних відносин. Імунітет держави і його види. Правовий 

режим цивільно-правових угод за участю держави. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  

 

1. Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – стаття 141. 

2. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Алжирською Народною Демократичною Республікою про взаємне надання 

правової допомоги від 23.02.1982 // http://zakon2.rada.gov.ua 

3. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Грецькою Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних 

справах від 21.05.1981 // http://zakon2.rada.gov.ua 

4. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Народною Республікою Болгарією про правову допомогу у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах від 19.02.1975 // http://zakon2.rada.gov.ua 

5. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Народною Республікою Албанією про надання правової допомоги у 

цивільних, сімейно-шлюбних та кримінальних справах від 30.06.1958 // 

http://zakon2.rada.gov.ua 

6. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Народною Демократичною Республікою Йємен про правову допомогу у 

цивільних та кримінальних справах від 06.12.1985 // http://zakon2.rada.gov.ua 

7. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 



Німецькою Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах від 28.11.1957 // http://zakon2.rada.gov.ua 

8. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних 

справах від 19.01.1984 // http://zakon2.rada.gov.ua 

9. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Туніською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних 

справах від 26.06.1984 // http://zakon2.rada.gov.ua 

10. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Федеративною Народною Республікою Югославією про правову допомогу у 

цивільних, сімейних та кримінальних справах від 24.02.1962 // 

http://zakon2.rada.gov.ua 

11. Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та 

Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у 

цивільних, сімейних та кримінальних справах від 11.08.1978 // 

http://zakon2.rada.gov.ua 

12. Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про 

правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992 // 

Договір ратифіковано Постановою ВР N 2996-XII  від 05.02.93 

13. Договір між Україною і Литовською Республікою про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

від 07.07.1993 // Договір ратифіковано Постановою ВР N 3737-XII від 

17.12.93 

14. Договір між Україною і Республікою Молдова про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 

13.12.1993 // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 

247, стаття 3171 

15. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 // 

Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 215, стаття 

3169 

16. Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам про 

правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах 

від 06.04.2000 // Договір ратифіковано Законом N 2080-III  від 02.11.2000 

17. Договір між Україною та Естонською Республікою про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 

15.02.1995 // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 

279, стаття 3173 

18. Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові 

відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах від 

11.05.2004 // Договір ратифіковано Законом N 2823-IV від 07.09.2005 

19. Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною 

Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 

13.10.2003 // Договір ратифіковано Законом N 1758-IV від 04.06.2004, ВВР, 

2004, N 36, ст.439 



20. Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та 

кримінальних справах 23.05.1995 // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 

- 2006 р., № 47, стор. 292, стаття 3174 

21. Договір між Україною та Монголією про правову допомогу у 

цивільних та кримінальних справах від 27.06.1995 // Договір ратифіковано 

Законом N 471/96-ВР від 01.11.97 

22. Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову 

допомогу в цивільних справах від 21.05.2004 // Договір ратифіковано 

Законом    N 2911-IV від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.6 

23. Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995 // 

Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 266, стаття 

3172 

24. Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини 

та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 27.03.2003 // 

Договір ратифіковано Законом  N 1368-IV від 10.12.2003, ВВР, 2004, N 15, 

ст.223 

25. Договір між Україною та Республікою Македонія про правову 

допомогу в цивільних справах від 10.04.2000 // Договір ратифіковано 

Законом N 2081-III від 02.11.2000 

26. Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах від 

19.02.1998 // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 

321, стаття 3178 

27. Договір між Україною та Румунією про правову допомогу та 

правові відносини в цивільних справах від 30.01.2002 // Договір ратифіковано 

Законом N 2822-IV від 07.09.2005 

28. Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про 

правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних 

справах від 09.10.2008 // Офіційний вісник України від 11.02.2011р., № 8, / № 

95, 2009, ст. 3255 /, стор. 213, стаття 404 

29. Договір між Україною та Угорською Республікою про правову 

допомогу в цивільних справах від 02.08.2001 //  Договір ратифіковано 

Законом N 2926-II від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.146 

30. Договір між Україною та Чеською Республікою про правову 

допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 // ратифіковано Законом N 

2927-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.147 

31. Договір про взаємне надання правової допомоги між Союзом 

Радянських Соціалістичних Республік та Іракською Республікою від 

22.06.1973 // http://zakon2.rada.gov.ua 

 

2. Підручники: 
1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношении, 1997. – 416 с. 



2. Богуславський М.М. Міжнародне приватне право. – М., Юрист, 

2000. 

3. Баратянц Н.Р., Бардина М.П., Богуславський М.М., Довгерт А.С. та 

ін.: Международное частное право: современные проблеммы. – М.: ТЕИС, 

1994.-507с. 

4. Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник в 3-х 

томах. – М. Изд-во БВК, 2000-2001гг. 

5. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М. Изд-во 

―Дело‖. 2001г. 504с. 

6. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. 

закл. / за ред. Проф. В.П.Жушмана та доц. І.А.Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 

320с. 

7. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: 

Підручник. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – 500с. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні 

та методичні матеріали: 

1. Фединяк Т.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. – К., 

Юрінком Інтер, 2000 р. 

2. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: 

Учебное пособие. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1999.  

3. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. – К.: МАУП, 

2001. 

4. Кібенко Е.Р. Международное частное право: Учебно-практическое 

пособие. – Х.: Эспада, 2003. 

5. Бекяшев К.А., Ходаков А.Г.: Международное частное право. 

Сборник документов. – М. БЕК, 1997.-973с. 

6. Международный коммерческий арбитраж в Украине.: 

Законодательство и практика. Под общ. Ред. И.Г. Побирченко. – науч.-практ. 

Изд. – К.: Изд. Дом ―Ин Юре‖;2000. 

7. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В.М. 

Гайворонського, В.П. Жушмана. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.  

8. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – 

К.: Атіка, 2006. – 608 с.  

9. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. С.Г. Кузьменко 

– К., «Центр учбової літератури», 2010. – 316 с. 

10. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу «Міжнародне 

приватне право»: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007. – 312с. 

11. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону 

/ За ред.. доктора юридичних наук, проф. А.Довгерта. – Х.: ТОВ «одісей», 

2008. – 352 с. 

 

4. Монографії та наукові видання: 

1. Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.С. 



Ніколаєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — 

укp. 

 

5. Інші джерела: 

1. Грудницька С. Щодо гармонізації законодавства України про повні 

товариства й об'єднання підприємств із законодавством ЄС // 

Підприємництво, господарство, право. - 2006. - №11. - С. 3-7.  

2. Кметик Х. Зобов'язання транснаціональних корпорацій та інших 

підприємств у сфері прав людини // Підприємництво, господарство, право. - 

2007. - № 12. - С. 15-18.  

3. Кметик Х. Концепції щодо визначення міжнародної 

правосуб'єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право 

та економіка. - 2008. - № 1. - С. 102-107.  

4. Кметик Х.В. Практика міжнародного права у становленні правового 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. // Вісник Академії 

адвокатури України. – 2009. -  № 3. // www.nbuv.gov.ua 

5. Козлітін Д.О. Поняття особистого закону юридичної особи // Вісник 

Донецького національного університету Серія В "Економіка і право". – 2008. 

- № 1. – С. 371-375 

6. Інтернет-ресурси: 

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал 

4. http://www.court.gov.ua/ - Офіційний веб-портал «Судова влада України» 

5. http://www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

6. http://www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

7. http://www.vasu.gov.ua/ - Вищий адміністративний суд України 

8. http://vgsu.arbitr.gov.ua/ - Вищий господарський суд України 

9. http://sc.gov.ua/ - Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивільних i 

кримiнальних справ 

10. http://www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України 

11. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського 

12. http://reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових рішень  

 

 

ТЕМА 7. Колізійні норми спадкового та трудового права 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Спадкування. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Спадщина. 

Обов’язкова частка у спадщині. Черги спадкування. Заповіт. Відумерле 

майно. Універсальне правонаступництво. Сингулярне правонаступництво. 

Закон постійного місця проживання спадкодавця. Міжнародна праця. 

Зовнішня трудова міграція. Закон місця виконання роботи. Закон основного 

місця бізнесу підприємця. Закон місця укладання трудового контракту. 

Принцип особистого закону наймача. 
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7. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: 

Підручник. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – 500с. 



 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали: 

1. Фединяк Т.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. – К., 

Юрінком Інтер, 2000 р. 

2. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: 

Учебное пособие. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1999.  
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2001. 
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5. Бекяшев К.А., Ходаков А.Г.: Международное частное право. 

Сборник документов. – М. БЕК, 1997.-973с. 

6. Международный коммерческий арбитраж в Украине.: 

Законодательство и практика. Под общ. Ред. И.Г. Побирченко. – науч.-практ. 

Изд. – К.: Изд. Дом ―Ин Юре‖;2000. 

7. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В.М. 

Гайворонського, В.П. Жушмана. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.  

8. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – 

К.: Атіка, 2006. – 608 с.  

9. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. С.Г. 

Кузьменко – К., «Центр учбової літератури», 2010. – 316 с. 

10. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу «Міжнародне 

приватне право»: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007. – 312с. 

11. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону 

/ За ред.. доктора юридичних наук, проф. А.Довгерта. – Х.: ТОВ «одісей», 

2008. – 352 с. 

 

4. Монографії та наукові видання: 

1. Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному 

приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний 

ресурс] / А.А. Степанюк; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. 

— укp. 

2. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн 

Європейського Союзу та України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 

[Електронний ресурс] / Ю.В. Черняк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 

2006. — 20 с. — укp. 

3. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на 

сучасному етапі (матеріально-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Довжук; Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp. 
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Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. - №2. // www.nbuv.gov.ua 



2. Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового 

права і міжнародного приватного права України // Підприємництво, 

господарство, право. - 2007. - №3. - С. 9-12.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-

трудових відносин // Право України. - 2001. - Ст. 4. - С. 59-61 

4. Жернігон Б. Принципи МОП щодо права на страйк // Бюлетень 

Національної служби посередництва і примирення. - 2002. - Ст. 9. - С. 52-63. 

6. Інтернет-ресурси: 

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал 

4. http://www.court.gov.ua/ - Офіційний веб-портал «Судова влада України» 

5. http://www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

6. http://www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

7. http://www.vasu.gov.ua/ - Вищий адміністративний суд України 

8. http://vgsu.arbitr.gov.ua/ - Вищий господарський суд України 

9. http://sc.gov.ua/ - Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивільних i 

кримiнальних справ 

10. http://www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України 

11. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського 

12. http://reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових рішень  
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни «Міжнародне 

приватне право», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на 

них посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни «Міжнародне 

приватне право»; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні 

й використанні навчально-програмного матеріалу міжнародного 

приватного права»; засвоєння основної та додаткової літератури 

дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни «Міжнародне приватне право», 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття з дисципліни «Міжнародне 

приватне право» продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни «Міжнародне приватне право»; 

порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне 

питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Міжнародне приватне 

право» виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, 

які потребують подальшого усунення. 



1 

Питання з дисципліни «Міжнародне приватне право» не розкриті; 

практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не 

аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають 

правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла 

зміст питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього 

по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 


