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1. Поняття та предмет міжнародного приватного права. 

2. Принципи, функції та система міжнародного приватного права. 

3. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві. 

4. Розвиток міжнародного приватного права: історія та тенденції. 

5. Відмежування міжнародного приватного права від міжнародного публічного права. 

6. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних 

держав. 

7. Поняття та види іноземного елемента у міжнародному приватному праві. 

8. Концепція Lex mercatoria і міжнародне приватне право. 

9. Колізійно-правовий і матеріально-правовий методи регулювання правовідносин, 

ускладнених іноземним елементом. 

10. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права, їх класифікація. 

11. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. 

12. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. 

13. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права в окремих 

країнах системи загального права. Доктрина. 

14. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї. Звичаї ділового 

обороту. 

15. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право» від 

23.06.2005 р. 

16. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми. 

17. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону в Україні. 

18. Міжнародні центри з підготовки конвенцій у галузі міжнародного приватного права. 

19. Поняття та структура колізійних норм у міжнародному приватному праві. 

20. Види колізійних норм та основні колізійні прив’язки. 

21. Застосування колізійних норм. Правова кваліфікація. Конфлікт кваліфікацій. 

22. Зворотне відсилання, відсилання до права третьої країни. 

23. Поняття та зміст автономії волі у міжнародному приватному праві. 

24. Поняття та зміст застереження про публічний порядок у міжнародному приватному 

праві. 

25. Поняття та зміст обходу закону у міжнародному приватному праві. 

26. Уніфікація і гармонізація у міжнародному приватному праві: поняття, відмінності та 

взаємодія. 

27. Взаємність у міжнародному приватному праві. Матеріальна та формальна взаємність. 

Реторсії у міжнародному приватному праві. 

28. Поняття та зміст особистого закону фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

29. Цивільна правоздатність фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

30. Цивільна дієздатність іноземних фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

Основні колізійні питання дієздатності. 

31. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

32. Правовий статус закордонного українця. 

33. Особливості правового статусу біженців, біпатридів, деяких інших осіб. 

34. Безвісна відсутність та оголошення особи померлою у міжнародному приватному праві. 

35. Опіка і піклування у міжнародному приватному праві. 

36. Основи правового становища іноземної юридичної особи у міжнародному приватному праві. 

37. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи. 

38. Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю щодо правового 

становища юридичних осіб у міжнародному приватному праві. 

39. Іноземні юридичні особи в Україні, правовий режим їх діяльності. 

40. Міжнародні транснаціональні корпорації. Проблема міжнародних юридичних осіб. 

41. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном. 

42. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватно-правових відносин з 



іноземним елементом. 

43. Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на формування 

національного законодавства про імунітет іноземних держав. 

44. Поняття та види імунітету держави. Законодавство України та міжнародні угоди з 

питань державного імунітету. 

 

45. Особливості правового регулювання відносин власності у міжнародному приватному 

праві. 

46. Колізійні питання права власності і вирішення їх у законодавстві України, інших держав 

та у міжнародних договорах. 

47. Правовий режим іноземної власності на території України. Регулювання інвестицій у 

міжнародному приватному праві. 

48. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян і юридичних осіб за 

кордоном. 

49. Колізійні аспекти повернення національної культурної спадщини. 

50. Колізійні питання права власності та інших речових прав на рухоме майно, що 

перебуває в дорозі. 

51. Міжнародно правова охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

52. Основні міжнародні угоди щодо охорони авторських і суміжних прав. 

53. Міжнародно-правова охорона прав на об’єкти права промислової власності. Колізійні 

питання реєстрацію права на торговельні марки. 

54. Угода СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. 

55. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Форма і зміст правочину. Право, що 

застосовується до правочину. 

56. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у міжнародному 

приватному праві, їх належне та неналежне виконання. 

57. Загальні положення договірного права у міжнародному обігу. Поняття і особливості 

зовнішньоекономічного контракту. 

58. Колізійні прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з іноземним 

елементом. Закон, що застосовується до форми та змісту договору. 

59. Вимоги чинного законодавства України стосовно форми, змісту і порядку укладення 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

60. Уніфікація правового регулювання в галузі міжнародних комерційних угод. 

61. Правове регулювання міжнародних кредитно-розрахункових відносин. Розрахунки за 

зовнішньоекономічними договорами (контрактами). 

62. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів. 

63. Уніфікація матеріально-правових норм у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів. 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.). 

64. Колізійно-правове регулювання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів. 

65. Зобов’язання продавця. Засоби правового захисту у випадку порушення договору 

продавцем. 

66. Зобов’язання покупця. Засоби правового захисту у випадку порушення договору 

покупцем. 

67. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі. 

68. Правила ІНКОТЕРМС у національній та міжнародній торгівлі. 

69. Поняття, особливості та види міжнародних перевезень, правові підстави їх здійснення. 

70. Міжнародні залізничні перевезення. 

71. Міжнародні повітряні перевезення. 

72. Міжнародні морські перевезення. Основні міжнародні конвенції у сфері морських 

перевезень вантажів. 

73. Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного 

дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р. 



74. Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвенція про договір перевезення 

вантажів внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р. 

75. Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення 

вантажів від 24 травня 1980 р. 

76. Договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу. 

77. Претензії та позови з міжнародних перевезень, вантажів і пасажирів. Особливості 

обчислення строків претензійної та позовної давності. 

78. Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну внаслідок смерті пасажира або 

ушкодження його здоров’я. Межі відповідальності перевізника. 

79. Франчайзинг у міжнародному приватному праві. 

80. Міжнародний лізинг. 

81. Посередницький (агентський) договір у міжнародному приватному праві. 

82. Міжнародний підряд. 

83. Поняття та зміст позадоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

84. Колізійне регулювання зобов’язань внаслідок завдання шкоди. Роль міжнародних угод. 

85. Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

товарів, робіт та послуг. Гаазька конвенція 1973 р. про право, що застосовується до 

відповідальності виготівника. 

86. Міжнародні договори стосовно деліктної відповідальності. Питання деліктних 

зобов’язань у договорах про правову допомогу. 

87. Особливості колізійного регулювання відшкодування шкоди, завданої іноземною 

державою. 

88. Особливості колізійного регулювання відшкодування моральної шкоди.  

89. Загальна характеристика Регламенту ЄС про право, що застосовується до деліктних 

зобов’язань (Регламент Рим ІІ, 2007 р.). 

90. Представництво, довіреність та позовна давність у міжнародному приватному праві. 

91. Міжнародне приватне трудове право як підгалузь міжнародного приватного права. 

92. Трудові відносини з іноземним елементом: загальна характеристика та джерела 

правового регулювання. 

93. Роль конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) у регулюванні міжнародних 

трудових приватно-правових відносин. 

94. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Право, що застосовується до 

трудового договору. 

95. Праця громадян України за кордоном. Регулювання посередництва у працевлаштуванні 

на роботу за кордоном. 

96. Ліцензування діяльності, пов’язаної із працевлаштуванням громадян України за 

кордоном. 

97. Правове регулювання праці співробітників міжнародних та міжурядових організацій. 

98. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав. 

99. Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному 

праві. 

100. Правові наслідки шлюбу, укладеного з іноземцем. Права та обов’язки подружжя. 

101. Міжнародне усиновлення. 

102. Аліментні зобов’язання у міжнародному приватному праві. 

103. Поняття та принципи спадкування у міжнародному приватному праві. Основні колізії, 

міжнародно-правове регулювання. 

104. Спадкові права іноземців в Україні.  

105. Спадкові права українських громадян за кордоном. Норми з питань спадкування, що 

містяться у міжнародних договорах про надання правової допомоги у цивільних справах 

за участю України. 

106. Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному праві. 

107. Поняття, зміст і місце цивільного процесу в системі міжнародного приватного права. 



108. Правове становище іноземців у міжнародному цивільному процесі. Особливості 

процесуального положення іноземної держави. 

109. Міжнародна підсудність: поняття, види та способи визначення. Пророгаційні та 

дерогаційні угоди. 

110. Виконання судових доручень іноземних судів та звернення судів України з дорученнями 

до іноземних судів. 

111. Визнання та виконання іноземних судових рішень. Екзекватура. Підстави відмови у 

визнанні та виконанні іноземного судового рішення. 

112. Поняття і правова природа міжнародного комерційного арбітражу, міжнародно-правові 

засади його діяльності. 

113. Види третейських (арбітражних) судів. Арбітраж ad hoc. 

114. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 p.). 

115. Арбітражна угода: форма, зміст та правове значення. Компетенція міжнародного 

комерційного арбітражу. 

116. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж 

ЮНСІТРАЛ. 

117. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-

промисловій палаті України, їх компетенція і регламентація діяльності. 

118. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 

119. Арбітражні рішення, порядок їх виконання та оспорювання. 

120. Підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень. 


