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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 
 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Міжнародне приватне право» 

 

Курс: ІV 

Спеціальність: правознавство. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Розподіл балів за структурою:   перше питання – 10 балів; 

      друге питання – 10 балів; 

      трете питання – 10 балів; 

      два тестові питання – кожне по 5 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Відповіді повні, тестові завдання правильні.  

Студент вільно володіє теоретичним 

матеріалом та надає коректне тлумачення 

нормативних документів та норм права.  

36-26 

балів 

Добре Відповіді повні, з незначними 

неточностями, тестові завдання правильні. 

Студент володіє теоретичним матеріалом та 

достатньо повно тлумачить нормативні 

документи та норми права. 

25-15 

балів 

Задовільно Допущено не більше 1 помилки у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом на низькому рівні, 

при тлумаченні документів та норм права 

допускає неточності та помилки . 

14-1 

балів 

Незадовільно Допущено 2 помилки у тестових завданнях. 

Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент не володіє теоретичним 

матеріалом, не знає джерела правового 

регулювання, не може розтлумачити, або 

невірно тлумачить нормативні документи 

на норми права. 
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Орієнтовний перелік питань:  

 

1. Міжнародні звичаї та судова практика як джерела міжнародного 

приватного права. 

2. Міжнародний цивільний процес, загальна характеристика. 

3. Міжнародні договори України у системі джерел МПП. 

4. Шлюб, умови укладання шлюбу у МПП. Колізійні норми шлюбно-

сімейного права.  

5. Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом.  

6. Міжнародний комерційний арбітраж та його види. 

7. Спеціальні принципи міжнародного приватного права. 

8. Методологія визначення права у відносинах з іноземним елементом. 

9. Міжнародне спадкове право.  

10. Особливості спадкування за законом у міжнародному приватному праві. 

11. Правове положення іммігрантів та біженців за законодавством України. 

12. Міжнародний цивільний процес, загальна характеристика. 

13. Тлумачення та кваліфікація у міжнародному приватному праві. 

14. Міжнародне перевезення автомобільним транспортом. 

15. Класифікація колізійних норм. 

16. Міжнародні перевезення залізничним транспортом. 

17. Міжнародне спадкове право. Колізійні питання спадкування. 

18. Принципи взаємності та принцип реторсії у МПП. 

19. Міжнародні перевезення морським транспортом. 

20. Спадкування за заповітом, ускладнене іноземним елементом. Форми 

заповіту. 

21. Обхід закону у міжнародному приватному праві. 

22. Міжнародні перевезення повітряним транспортом. 

23.  Інститут розлучення у міжнародному приватному праві. Розлучення, 

ускладнене іноземним елементом. 

24. Зворотне відсилання та відсилання до законодавства третьої країни. 

Справа Форго. 

25. Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом 

26. Інститут спадкування за законом у МПП. 

27. Режим найбільшого сприяння та національний режим.  

28. Консульські шлюби та особливості їх укладання. 

29. Національне законодавство як джерело МПП. 

30. Розлучення, ускладнене іноземним елементом.  

31. Підсудність справ з іноземним елементом та особливості її визначення. 

32. Фізичні особи як суб’єкти МПП. Правове положення іноземців в Україні. 

33. Договір міжнародної купівлі-продажу (контракт).  

34. Особисті та майнові права та обов’язки подружжя, особливості їх 

визначення у МПП. Шлюбний договір. 

35. Загальна характеристика суб’єктів МПП. Дієздатність та правоздатність 

фіз. осіб у МПП. 

36. Усиновлення, ускладнене іноземним елементом, та його особливості.  
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37. Спадкування за законом у МПП. 

38. Конфлікт кваліфікації в міжнародному приватному праві.  

39. Дозвіл на працевлаштування, що надається іноземцям:загальна 

характеристика та процедура отримання. 

40. Майнові відносини між подружжям у МПП.  

41. Особливості правового регулювання трудових відносини у МПП. 

Колізійно-правове регулювання  трудових відносин. 

42. Інститут розлучення у міжнародному приватному праві. 

43. Формули прикріплення (прив’язки)  у міжнародному приватному праві. 

44. Зміст та порядок укладання договору міжнародної купівлі-продажу. 

Окремі умови договору міжнародної купівлі-продажу. 

45. Колізійно-правове регулювання деліктних зобов’язань у МПП.  

46. Уніфікація норм міжнародного приватного права. Міжнародні 

організації, що займаються питаннями міжнародного приватного права. 

47. Право власності у МПП. Колізійно-правове регулювання права власності. 

48. Матеріальні та формальні умови укладання шлюбу у МПП. Колізійні 

норми шлюбно-сімейного права.  

49. Колізійно-правовий та матеріально-правовий метод МПП. 

50. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.  

51. Шлюбний договір, ускладнений іноземним елементом, та його 

особливості. 

52. Принцип “автономії волі” сторін у міжнародному приватному праві. 

53. Колізійно-правове регулювання  трудових відносин. 

54. Міжнародні перевезення автомобільним транспортом. 

55. Поняття, структура і особливості застосування колізійних норм. 

Класифікація колізійних норм. 

56. Міжнародний цивільний процес. 

57. Юридичні особи як суб’єкти МПП. Правове положення іноземних 

юридичних осіб в Україні. 

58. Колізійні норми шлюбно-сімейного права.  

59. Особистий статут та національність юридичної особи. 

60. Інститут підсудності у міжнародному цивільному  процесі. 

61. Законодавство України про імміграцію. 

62. Правове регулювання розлучення, ускладнене іноземним елементом. 
 

 

Екзаменатор:                                                        І.В.Братко  

Завідувач кафедри:                                              І.В. Жалоба 

 


