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Критерії оцінки
виконання комплексних контрольних робіт (завдань)
1. Загальні положення.
Мета виконання ККР – визначити рівень підготовки студентів з навчальної
дисципліни. перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для
вирішення практичних господарських ситуацій.
Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки
пропонується виставляти з теоретичної та практичної частин окремо, як
середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка
виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, зазначених
розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5.
3,5. 4,5) оцінка округлюється на користь студента.
Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким
чином:
«Відмінно» – не менше 90% правильних відповідей.
«Добре» – 90-80% правильних відповідей.
«Задовільно» – 80-60% правильних відповідей.
«Незадовільно» – менше 60% правильних відповідей.
2. Норми оцінок.
2.1. Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно
завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано обґрунтував їх,
проявив вміння застосування знань для надання відповіді на теоретичні питання, навів
приклади практичних ситуацій, творчо використовує знання.
2.2. Оцінка «добре», «B, C» виставляється студенту, який при додержані
вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив у відповіді не
принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки в
несуттєвих висновках.
2.3. Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо ККР виконано
відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при наданні відповіді на
теоретичні питання студент припускається суттєвих помилок, або ж відповідь є значною
мірою неповною.
2.4. Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при виконанні
ККР відсутні відповіді на більшість тестів, допущені принципові помилки у відповідях на
теоретичні питання, в кінцевих висновках.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 1
Теоретичні питання
1. Поняття та види іноземного елемента у міжнародному приватному праві.
2. Спадкові права іноземців в Україні.
Тестові завдання
1. Яке визначення найбільш точно розкриває поняття «міжнародне приватне право»?
а) «підгалузь міжнародного права, що регулює міжнародні економічні відносини».
б) «підгалузь цивільного права, що регулює цивільні відносини за участю іноземних фізичних
та юридичних осіб».
в) сукупність норм, що регулюють приватні та процесуальні відносини, які виникають у
сфері міжнародного спілкування між юридичними та фізичними особами».
г) «сукупність норм національного права, що регулюють відносини міжнародного обміну
товарами та послугами».
2. У якій сфері приватноправових відносин з іноземним елементом не прийнято жодного
універсального міжнародного договору?
а) У галузі міжнародного трудового права.
б) У галузі шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом.
в) У галузі міжнародних перевезень.
г) Універсальні міжнародні угоди регулюють усі сфери МПП.
3. Особистим законом біженця є:
а) закон громадянства.
б) право країни, яка надала йому притулок.
в) право країни, яка обрана біженцем для постійного проживання.
г) право України.
4. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша класифікація визначається
правом держави:
а) громадянином, якої є власник.
б) де це майно знаходиться.
в) особи, що відчужує (продає, дарить та ін.).
г) набувача майна.
5. Яким режимом користуються спадкоємці іноземці?
а) Найбільшого сприяння.
б) Спеціальним позитивним режимом.
в) Спеціальним негативним режимом.
г) Національним.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 2
Теоретичні питання
1. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань у міжнародному приватному
праві, їх належне та неналежне виконання.
2. Поняття, зміст і місце цивільного процесу в системі міжнародного приватного права.
Тестові завдання
1. Міжнародне приватне право – це..?
а) система колізійних норм, що регулюють приватні відносини, ускладнені іноземним
елементом.
б) система колізійних і уніфікованих матеріальних приватноправових норм держави, що
регулюють приватні та публічні відносини, ускладнені іноземним елементом.
в) система уніфікованих матеріальних приватноправових норм держави, що регулюють
приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.
г) система колізійних і уніфікованих матеріальних приватноправових норм держави, що
регулюють цивільні відносини, ускладнені іноземним елементом.
2. Який міжнародний договір є єдиною у світі кодифікацією міждержавного МПП:
а) Гаагська конвенція про міжнародний цивільний процесу 1954 р.
б) Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.
в) Кодекс Бустаманте 1928 р.
г) Вашингтонська конвенція про захист іноземних інвестицій 1965 р.
3. При наявності у особи декількох громадянств його особистим законом вважається:
а) закон місця народження.
б) закон останнього громадянства.
в) закон його доміцілія.
г) будь-яке право, що обране біпатридом.
4. Назвіть генеральну прив’язку, що застосовується при регулюванні правовідносин між
батьками та дітьми?
а) Закон громадянства дитини.
б) Закон постійного місця проживання дитини.
в) Автономія волі.
г) Закон країни суду.
5. Відповідно до законодавства України, іноземні юридичні особи відносно земель
сільськогосподарського призначення можуть мати:
а) право власності та інші речові права.
б) право оренди.
в) будь-які права.
г) право, що встановлено угодою сторін.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 3
Теоретичні питання
1. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права.
2. Доктрини (теорії) інкорпорації, осілості, центру експлуатації, контролю щодо правового
становища юридичних осіб у міжнародному приватному праві.
Тестові завдання
1. Який із наведених видів суспільних відносин, НЕ НАЛЕЖИТЬ до предмета регулювання
міжнародного приватного права?
а) відносини з міжнародного усиновлення.
б) відносини з міжнародних перевезень.
в) виконання рішень іноземних судів.
г) міжнародне оподаткування.
2. Які міжнародні звичаї відіграють основну роль у регулюванні приватноправових відносин з
іноземним елементом:
а) Міжнародні звичаї у галузі податкового та митного права.
б) Міжнародні звичаї у галузі спадкового права.
в) Міжнародні торгові звичаї, звичаї торгівельного мореплавства.
г) Звичаї колізійної взаємності.
3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою на території
України регулюється по праву:
а) громадянства цієї особи.
б) її доміцілія.
в) за останнім з відомих особистих законів цієї особи.
г) суду, що розглядає цивільну справу.
4. Відповідно КТМ України право на майно, що затонуло у внутрішніх водах або у
територіальному морі України визначаються за законодавством країни:
а) громадянином якої є власник майна.
б) прапору судна.
в) де це майно затонуло.
г) особи, що заподіяла шкоду.
5. Спадкові відносини регулюються:
а) особистим законом фізичної особи в момент складання або скасування заповіту.
б) правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання.
в) законом громадянства спадкодавця або спадкоємця.
г) законом місця проживання спадкодавця в момент складання або скасування заповіту .

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 4
Теоретичні питання
1. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів.
2. Міжнародне приватне трудове право як підгалузь міжнародного приватного права.
Тестові завдання
1. Яка із наведених ознак характеризує приватні правовідносини?
а) ієрархічні відносини між суб’єктами.
б) перевага директивно-зобов’язуючих норм права.
в) широке використання договірної форми регулювання.
г) одностороннє волевиявлення суб’єктів.
2. Що розуміють під поняттям «Lex mercatoria»:
а) Особливий інститут національного господарського права.
б) Система міжнародних конвенцій з питань МПП.
в) Система недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
г) Підгалузь міжнародного економічного права.
3. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності визначається правом
держави, де фізична особа:
а) здійснює підприємницьку діяльність.
б) зареєстрована як підприємець.
в) постійно або переважно проживає.
г) знаходиться.
4. Право власності на судна внутрішнього плавання визначається правом держави:
а) місця знаходження судна.
б) місця реєстрації судна.
в) місця державної реєстрації власника.
г) громадянства власника.
5. Як в Україні буде кваліфіковано шлюб між іноземцями, зареєстрований за межами України за
законом держави місця його реєстрації:
а) недійсним.
б) дійсним.
в) може бути визнаний дійсним, якщо немає перешкод, встановлених Сімейним кодексом
України.
г) може бути визнаний дійсним на умовах взаємності.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 5
Теоретичні питання
1. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї. Звичаї ділового обороту.
2. Поняття та зміст позадоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві.
Тестові завдання
1. Які форми права застосовуються у міжнародному приватному праві?
а) міжнародні договори.
б) внутрішнє законодавство.
в) господарські договори.
г) правова доктрина.
2. Сферою дії Закону України «Про міжнародне приватне право» є:
а) Визначення застосовуваного права.
б) Визначення процесуальної правоздатності і дієздатності іноземців, осіб без громадянства
та іноземних юридичних осіб.
в) Визначення підсудності судам України справ з іноземним елементом.
г) Визначення форми здійснення правосуддя за участю іноземного елемента.
3. Право фізичної особи на ім’я визначається:
а) особистим законом.
б) законом країни використання імені.
в) законом громадянства.
г) правом країни, з якою іноземець тісно пов’язаний.
4. До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право:
а) держави суду.
б) держави у якій вимагається захист цих прав.
в) держави, громадянином якої є позивач.
г) держави, громадянином якої є відповідач.
5. Міжнародні арбітражні суди є :
а) постійно діючі.
б) діючі на протязі одного року.
в) випадкові.
г) суди одного арбітра.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 6
Теоретичні питання
1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві.
2. Правові наслідки шлюбу, укладеного з іноземцем. Права та обов’язки подружжя.
Тестові завдання
1. Якими способами міжнародний договір стає частиною національного законодавства України?
а) підписання міжнародного договору.
б) ратифікація міжнародного договору.
в) затвердження міжнародного договору.
г) прийняття міжнародного договору.
2. У чому полягає значення судового прецеденту:
а) Прецедент - це звичайне судове рішення.
б) Прецедент має вирішальне значення при вирішенні аналогічних справ у подальшій судовій
практиці.
в) Прецедент має значення норми національного закону.
г) Усі судові прецеденти є частиною національного законодавства.
3. Опіка та піклування встановлюються та скасовуються:
а) за законодавством України.
б) за особистим законом опікуна (піклувальника).
в) за особистим законом особи, яка перебуває під опікою (піклуванням).
г) за законом доміцілія опікуна (піклувальника).
4. Перешкодами для вступу у шлюб іноземців на території України за законодавством України
є:
а) пряма лінія споріднення.
б) перебування у шлюбі.
в) фізичні вади (глухота, сліпота).
г) одностатевість.
5. Яким переважно шляхом здійснюється регулювання іноземних інвестицій?
а) Колізійними нормами національного права.
б) За допомогою правил, що встановлені міжнародними угодами.
в) За допомогою уніфікованих колізійних норм.
г) На підставі національного інвестиційного законодавства.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 7
Теоретичні питання
1. Поняття та зміст особистого закону фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
2. Трудові відносини з іноземним елементом: загальна характеристика та джерела правового
регулювання.
Тестові завдання
1. Який порядок набрання чинності міжнародного договору?
а) обмін ратифікаційними грамотами між учасниками договору.
б) після здачі ратифікаційних грамот державі-депозитарію.
в) по закінченню певного терміну після обміну ратифікаційними документами або здачі
ратифікаційних грамот державі-депозитарію.
г) після першого застосування норм договору компетентними органами.
2. Що розуміють під доктриною як джерелом МПП:
а) Право науковців вносити зміни у чинне законодавство.
б) Законотворча діяльність науковців.
в) Опубліковані думки загальновизнаних фахівців в галузі права.
г) Це наукові праці видатних вчених, що визнані на офіційному рівні та безпосередньо
використовуються правозастосовними органами.
3. Поширення на права іноземців в Україні національного режиму означає, що вони:
а) можуть завжди вимагати надання прав, не передбачених законодавством України.
б) не можуть вимагати надання прав, не передбачених законодавством України.
в) можуть вимагати у певних випадках надання прав, не передбачених законодавством
України.
г) зрівнюються у правах з громадянами України.
4. Промислова власність підлягає охороні у випадках, якщо:
а) результат принесе державі користь.
б) об’єкт використовується в двох або більше державах.
в) укладено договір про охорону.
г) отримано у відповідній державі охоронний документ.
5. В яких із нижче перелічених варіантах передбачена сфера застосування правил ІНКОТЕРМС?
а) в договорах зберігання
б) в договорах купівлі-продажу
в) в договорах страхування
г) в договорах перевезення

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 8
Теоретичні питання
1. Взаємність у міжнародному приватному праві. Матеріальна та формальна взаємність. Реторсії у
міжнародному приватному праві.
2. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи.
Тестові завдання
1. Який із наведених суб’єктів не може укладати чинні для України міжнародні договори:
а) Президент України.
б) Кабінет Міністрів України.
в) Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи.
г) Профспілки України.
2. В обсязі колізійної норми визначається:
а) правом якої держави будуть регулюватися правовідносини, вказані у даній нормі.
б) правовідношення, до якого буде застосовуватися дана норма.
в) відповідальність за порушення приписів даної норми.
г) обсяг прав та обов’язків суб’єктів даних правовідносин.
3. Вкажіть питання, які НЕ врегульовуються за особистим законом юридичної особи:
а) відповідальність за невиконання зобов’язань.
б) порядок реорганізацій та ліквідації.
в) підсудність справ, учасником яких є юридична особа.
г) право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.
4. Коли, відповідно до Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів,
набуває чинності оферта?
а) Коли вона відправлена адресатом.
б) Коли вона прочитана адресатом.
в) Коли вона одержана адресатом оферти.
г) Коли вона підтверджена адресатом.
5. Визнання батьківства в Україні провадиться за:
а) Особистим законом батьків.
б) За законом України.
в) За особистим законом дитини на момент її народження.
г) За спільним законом дитини та одного з батьків.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 9
Теоретичні питання
1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права, їх класифікація.
2. Особливості правового регулювання відносин власності у міжнародному приватному праві.
Тестові завдання
1. В системі внутрішнього права міжнародне приватне право є:
а) підгалуззю міжнародного публічного права.
б) частина майнового права.
в) самостійна галузь.
г) частина цивільного права.
2. Терміном «трансмісія» визначається:
а) обхід закону.
б) зворотне відсилання.
в) відсилання до права третьої країни.
г) застереження про взаємність.
3. Для країн континентальної Європи характерним є визначення національності юридичної
особи за законом:
а) місця реєстрації юридичної особи.
б) місця фактичного здійснення діяльності юридичної особи.
в) місця знаходження адміністративного (управлінського) центру юридичної особи.
г) місця укладення договорів юридичною особою.
4. Іноземці відповідно до законодавства України мають право:
а) тільки спадкувати майно.
б) тільки заповідати майно.
в) спадкувати і заповідати майно.
г) бути відсторонені від спадкування на вимогу українських спадкоємців.
5. За загальним правилом, установленим Законом України «Про міжнародне приватне право», у
разі відсутності вибору права сторонами щодо договору споживання, у тому числі щодо його
форми, до нього застосовується право держави, у якій:
а) продавець має місце проживання або місцезнаходження;
б) споживач має місце проживання або місцезнаходження;
в) договір був укладений;
г) договір був виконаний.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 10
Теоретичні питання
1. Цивільна правоздатність фізичних осіб у міжнародному приватному праві.
2. Вимоги чинного законодавства України стосовно форми, змісту і порядку укладення
зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Тестові завдання
1. Міжнародні невладні відносини з іноземним елементом регулюються…
а) міжнародним публічним правом.
б) внутрішнім законодавством.
в) міжнародним договором.
г) міжнародним приватним правом.
2. Іноземне право не застосовується, оскільки його застосування суперечить правопорядку,
основам моралі, суспільним устоям, добрим звичаям тощо. В даному випадку мова йде про:
а) негативне застереження про публічний порядок.
б) позитивне застереження про публічний характер.
в) обхід закону.
г) зворотне відсилання.
3. Назвіть вид особистого закону юридичної особи
а) за місцем декількох адміністративних округів
б) заняття у галузі промисловості
в) за центром ділових операцій
г) за місцем одного адміністративного округу
4. Учасниками Євразійської патентної конвенції є держави-члени:
а) Євросоюзу.
б) СНД.
в) ООН.
г) СОТ.
5. Іноземний елемент – це:
а) правовідносини між іноземцями, які регулюються правом іноземної держави.
б) джерело права іноземної держави, щодо іноземців та осіб без громадянства.
в) юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном, об’єкт, який знаходиться на території
іноземної держави та суб’єкт, який має іноземну незалежність.
г) товар чи продукція іноземного походження.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 11
Теоретичні питання
1. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних
держав.
2. Міжнародно правова охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Тестові завдання
1. Правовідносини стають міжнародними, якщо їх суб'єктами виступають:
а) фізичні особи однієї держави.
б) юридичні особи однієї держави.
в) юридичні і фізичні особи різних держав.
г) юридичні і фізичні особи однієї держави.
2. Міжнародні договори та багатосторонні конвенції виходять із принципів:
а) матеріальної взаємності.
б) формальної взаємності.
в) спеціального правового режиму.
г) національного режиму.
3. Діяльність представництв (філій) іноземних юридичних осіб на території України
регулюється:
а) правом держави, у якій вони створені;
б) законодавством України, яке регулює діяльність юридичних осіб;
в) законодавством України, яке регулює діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає з
вимог законодавства чи суті правовідносин.
г) законом держави реєстрації юридичної особи.
4. В деліктних відносинах основною формулою прикріплення є:
а) закон місця виконання договору.
б) закон місця заподіяння шкоди.
в) закон місця укладання договору.
г) закон місця здійснення акту .
5. Який правовий режим надається в Україні іноземним особам у міжнародному цивільному
процесі?
а) український;
б) іноземний;
в) міжнародний;
г) національний.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 12
Теоретичні питання
1. Види колізійних норм та основні колізійні прив’язки.
2. Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на формування
національного законодавства про імунітет іноземних держав.
Тестові завдання
1. Правовідносини стають міжнародними, якщо виникають з приводу майна, що знаходиться:
а) в Україні.
б) за кордоном, чи з приводу майна, що знаходиться на Україні, але належить іноземцям.
в) в Україні і належить українській фізичній або юридичній особі.
г) в іноземній державі і належить іноземній фізичній або юридичній особі.
2. Реторсія у міжнародному приватному праві – це:
а) результат зіткнення (колізії) колізійних норм різних держав.
б) заходи примусового впливу у відповідь на недружні дії іншої держави.
в) один із способів кваліфікації колізійних норм.
г) відсилання до права третьої держави.
3. Вкажіть питання, які вирішуються за особистим юридичної особи:
а) Відповідальність за невиконання зобов’язань.
б) Порядок реорганізацій та ліквідації.
в) Підсудність справ, учасником яких є юридична особа.
г) Право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.
4. Розміщення на творах знаку авторського права передбачено:
а) угодою автора і видавця твору.
б) Бернською конвенцією 1883 р.
в) Виключно національним законодавством.
г) Всесвітньою (Женевською) конвенцією про авторське право.
5. Основними ознаками міжнародного авіаперевезення є:
а) політ повітряного судна, що належить іноземній особі.
б) політ здійснюється по спеціальних міжнародних авіалініях.
в) політ повітряного судна в повітряному просторі більш ніж однієї держави.
г) наявність у складі екіпажу повітряного судна іноземних громадян.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 13
Теоретичні питання
1. Зворотне відсилання, відсилання до права третьої країни.
2. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватно-правових відносин з
іноземним елементом.
Тестові завдання
1. Для того, щоб правовідносини набули міжнародного характеру достатня наявність:
а) кількох іноземних елементів.
б) одного іноземного елементу.
в) двох іноземних елементів.
г) трьох іноземних елементів.
2. Кульгаючі відносини – це:
а) відносини, що отримали неоднакову правову оцінку у праві різних держав.
б) відносини, не врегульовані правовими нормами.
в) відносини, що врегульовані міжнародними звичаями.
г) неврегульовані національним законодавством правовідносини.
3. Яким чином у законодавстві переважної більшості країн визначається особистий закон
юридичної особи:
а) На основі практики міжнародних організацій.
б) На основі теорії інкорпорації.
в) На основі теорії контролю.
г) Шляхом поєднання декількох колізійних прив’язок – місця інкорпорації, місця ефективної
господарської діяльності, місця реєстрації, місця контролю.
4. Договір морського перевезення пасажирів регулюється правом держави (відмітьте два
варіанти):
а) місця відправлення пасажирів.
б) міста призначення судна.
в) яка вказана в білеті пасажира.
г) прапору судна.
5. Назвіть генеральну колізійну прив’язку, що застосовується для регулювання особистих
немайнових та майнових відносин подружжя:
а) Автономія волі сторін.
б) Закон місця укладання шлюбу.
в) Закон спільного місця проживання подружжя.
г) Закон країни суду.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 14
Теоретичні питання
1. Міжнародні центри з підготовки конвенцій у галузі міжнародного приватного права.
2. Іноземні юридичні особи в Україні, правовий режим їх діяльності.
Тестові завдання
1. Загальний метод міжнародного приватного права це..?
а) сукупність прийомів і засобів юридичного впливу, спрямованого на подолання колізії
права різних держав.
б) сукупність прийомів і засобів юридичного впливу, спрямованого на подолання колізії
права однієї держави.
в) сукупність норм і принципів, спрямованих на подолання колізії права різних держав.
г) сукупність прийомів і засобів юридичного впливу, спрямованого на подолання помилок в
праві різних держав.
2. Що таке «іноземний елемент» у міжнародному приватному праві?
а) юридичний факт, що мав має чи буде мати місце за кордоном.
б) суб’єкт, який займається господарською діяльністю.
в) суб’єкт, який займається зовнішньоекономічною діяльністю.
г) суб’єкт, який займається посередницькою діяльністю.
3. В юридичній доктрині виділяють теорії імунітету держави:
а) універсального й функціонального.
б) українського і іноземного.
в) абсолютного й обмеженого.
г) функціонального й обмеженого.
4. Яке колізійне регулювання мають відносини з усиновлення за законодавством України:
а) Застосовується виключно право України.
б) Автономія волі сторін.
в) Особистий закон дитини.
г) Особистий закон усиновлювача та особистий закон дитини.
5. Праву якої держави підпорядковується форма правочинів щодо нерухомості?
а) Визначається відповідно до автономії волі сторін.
б) Праву міста укладання правочину.
в) Праву місця знаходження майна.
г) Праву країни продавця.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 15
Теоретичні питання
1. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Форма і зміст правочину. Право, що
застосовується до правочину.
2. Арбітражна угода: форма, зміст та правове значення. Компетенція міжнародного комерційного
арбітражу.
Тестові завдання
1. Міжнародне приватне право України покликане розв’язувати:
а) колізії між окремими джерелами права однієї держави.
б) колізії між правовими системами окремих територіальних одиниць, що мають автономні
правові системи у межах однієї держави (інтерлокальні колізії)
в) колізії, що виникають між правовими системами різних держав.
г) колізії з національним законодавством України.
2. Що таке «іноземний елемент» у міжнародному приватному праві?
а) суб’єкт, який має іноземну приналежність.
б) суб’єкт, який займається господарською діяльністю
в) суб’єкт, який займається зовнішньоекономічною діяльністю
г) суб’єкт, який займається посередницькою діяльністю.
3. Для розв’язання яких питань застосовується колізійний принцип «особистий закон юридичної
особи»:
а) Для визначення належної форми установчих документів.
б) Для визначення особистого статуту юридичної особи.
в) Для цілей оподаткування.
г) Для цілей ліцензування.
4. Визначте правову природу принципів УНІДРУА:
а) Міжнародна угода.
б) Приватна кодифікація міжнародних торгових звичаїв.
в) Рекомендація міжнародної організації.
г) Типовий договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
5. Які основні колізійні прив’язки застосовуються у сфері авторського права:
а) Особистий закон автора.
б) Закон національності твору.
в) Закон місця порушення авторського права.
г) Закон місця видання твору.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 16
Теоретичні питання
1. Загальні положення договірного права у міжнародному обігу. Поняття і особливості
зовнішньоекономічного контракту.
2. Поняття, особливості та види міжнародних перевезень, правові підстави їх здійснення.
Тестові завдання
1. Які з цих відносин, не регулюються нормами міжнародного приватного права?
а) забезпечення миру і міжнародної безпеки.
б) зовнішньоекономічні угоди.
в) правове положення держави, як учасниці цивільно-правових відносин.
г) правове положення юридичних осіб.
2. Що таке «іноземний елемент» у міжнародному приватному праві
а) об’єкт, який знаходиться на території іноземної держави
б) об’єкт, господарською діяльністю
в) суб’єкт, який займається зовнішньоекономічною діяльністю
г) суб’єкт, який займається посередницькою діяльністю.
3. Яким режимом(ми) може користуватися іноземна компанія на території держави
місцеперебування:
а) Режимом найбільшого сприяння.
б) Спеціальним режимом, що встановлює додаткові обтяження.
в) Національним режимом, режимом найбільшого сприяння, преференційним режимом.
г) Виключно режимом найбільшого сприяння.
4. Що слід розуміти під «національністю» твору (об’єкта авторського права)?
а) Національність автора.
б) Територіальний характер авторського права.
в) Місце першого опублікування чи оприлюднення твору.
г) Мова твору.
5. Яка мета направлення судових доручень?
а) вручення документів за кордоном.
б) отримання доказів за кордоном.
в) налагодження співробітництва між судовими інстанціями.
г) вчинення окремих процесуальних дій за кордоном.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 17
Теоретичні питання
1. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права в окремих країнах
системи загального права. Доктрина.
2. Правовий статус закордонного українця.
Тестові завдання
1. До сфери міжнародного приватного права належать відносини між:
а) державами.
б) юридичними особами різних держав.
в) юридичними особами та державами.
г) між юридичними і фізичними особами різних держав.
2. Змістом колізійної норми у міжнародному приватному праві є:
а) відсилання до колізійного права зарубіжних країн.
б) відсилання до компетентного законодавства та вимога належного застосування іноземного
закону.
в) самостійне врегулювання правовідносин з іноземним елементом.
г) поняття гіпотези та диспозиції колізійної норми.
3. Відповідно до чинного земельного законодавства іноземні юридичні особи в Україні для
ведення підприємницької діяльності:
а) Можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільноправовими угодами.
б) Не можуть набувати право власності на земельні ділянки.
в) Можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення лише у разі придбання нерухомості в межах чи поза межами населеного
пункту.
г) Можуть набувати право власності на будь-які види земельних ділянок на загальних
засадах.
4. Які існують способи направлення судових доручень?
а) Дипломатичний порядок.
б) Зносини органів юстиції через свої центральні органи.
в) Через посередників – міжнародні юрисдикційні органи.
г) Виконання окремих доручень консульськими установами.
5. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо зміст права іноземної
держави в розумні строки не встановлений, незважаючи на вжиті згідно із законодавством
заходи:
а) застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок із спірними правовідносинами;
б) застосовується право держави зі схожою правовою системою;
в) застосовується право України;
г) суд відмовляє у задоволені позову;
Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 18
Теоретичні питання
1. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р.
2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Тестові завдання
1. Міжнародне приватне право:
а) пов'язане як з міжнародним (публічним), так і з цивільним трудовим і сімейним правом;
б) є частиною національного права.
в) посідає окреме і самостійне місце в системі національного права.
г) є частиною міжнародного права.
2. Колізійні прив’язки можуть застосовуватися до:
а) правовідносин з національним елементом.
б) правовідносин між державами.
в) особистого статусу фізичних і юридичних осіб, правового становища майна, угод та
юридичних фактів.
г) правовідносин з іноземним елементом.
3. Позначте ознаки офшорних компаній:
а) Реєстрація статуту в межах спеціальних територіальних юрисдикцій.
б) Не підлягає оподаткуванню (або підлягає пільговому оподаткуванню) на території
юрисдикції, де відбулася реєстрація.
в) Зобов’язана здійснювати господарську діяльність лише за місцем реєстрації статуту.
г) Підвищені гарантії комерційної таємниці.
4. У чому полягає головна відмінність зовнішньоекономічного договору від цивільно-правового
договору з іноземним елементом:
а) Цивільно-правовий договір регулюються правом лише однієї держави.
б) Це тотожні поняття.
в) Зовнішньоекономічний договір – це різновид цивільно-правових договорів з іноземним
елементом.
г) Зовнішньоекономічні договори регулюються лише на засадах міжнародного комерційного
права.
5. Вкажіть загальне правило звільнення від деліктної відповідальності:
а) Угода сторін.
б) Провокаційна поведінка потерпілого.
в) Наявність вини потерпілого.
г) Відсутність протиправності діяння, згідно закону країни суду.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 19
Теоретичні питання
1. Застосування колізійних норм. Правова кваліфікація. Конфлікт кваліфікацій.
2. Міжнародно-правова охорона прав на об’єкти права промислової власності. Колізійні питання
реєстрації права на торговельні марки.
Тестові завдання
1. У чому полягає сутність колізійного методу?
а) Створення судом нової норми права (прецеденту).
б) Застосування до спірних правовідносин права країни суду.
в) Подолання колізії між правовими нормами різних країн світу.
г) Застосування автономії волі сторін правовідносин.
2. Колізійні норми міжнародного приватного права можуть міститися:
а) лише у внутрішньому законодавстві.
б) лише у міжнародних угодах.
в) як у внутрішньому законодавстві, так і в міжнародних угодах.
г) судовій та арбітражній практиці.
3. Які утворення називають міжнародними юридичними особами?
а) Це будь-які міждержавні утворення.
б) Це юридичні особи, утворені відповідно до міжнародних договорів на підставі
законодавства двох та більше держав.
в) Це міжнародні неурядові організації.
г) Це транснаціональні корпорації, що здійснюють господарську діяльність на території двох
або більше країн.
4. Норми міжнародного договору можуть перетворюватись у норми внутрішньодержавного
права шляхом:
а) подолання колізій адміністративним методом.
б) ухвалення відповідного національного нормативного акту.
в) ратифікації міжнародного договору.
г) шляхом внесення відповідних змін до Конституції.
5. Арбітражна угода повинна бути укладена в:
а) Усній формі.
б) Письмовій формі.
в) Нотаріальній формі.
г) Письмовій формі та посвідчується Торгово-промисловою палатою.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 20
Теоретичні питання
1. Поняття та предмет міжнародного приватного права.
2. Види міжнародних комерційних арбітражних судів. Арбітраж ad hoc.
Тестові завдання
1. Для міжнародного приватного права значення мають:
а) як внутрішні (міжобласні) колізії, так і колізії, що виникають між іноземними правовими
системами.
б) лише колізії, що виникають між іноземними правовими системами (міжнародні колізії).
в) колізії, що виникають між іноземними правовими системами (міжнародні колізії) та
міжнародні міжперсональні колізії.
г) колізії вітчизняних законів.
2. Матеріально-правова норма у міжнародному приватному праві:
а) по суті регулює правовідносини з «іноземним елементом».
б) завжди відсилає «іноземний елемент» до іноземної правової системи.
в) є опосередкованою юридичною нормою, що може у певних випадках самостійно
врегульовувати правовідносини з «іноземним елементом», а інколи – відсилати «іноземний
елемент» до іноземної правової системи.
г) є основним джерелом.
3. Відповідно до теорії абсолютного імунітету держава на території іншої держави:
а) завжди користується імунітетом.
б) ніколи не користується імунітетом.
в) користується імунітетом тільки тоді, коли вона здійснює суверенні дії.
г) прирівнюється до юридичних осіб.
4. Міжнародний комерційний арбітраж – це:
а) державний орган, що утворюється для вирішення спорів із договірних та інших цивільноправових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та видів
міжнародних зв’язків;
б) Недержавний незалежний орган, що утворюється для вирішення спорів, що виникають із
цивільних правовідносин;
в) Недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою сторін для вирішення спорів із
договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних зв’язків.
г) Незалежний орган, що є окремим підрозділом судової гілки влади, утворюється при
Верховному суді України для вирішення спорів що виникають при здійсненні суб’єктами
господарювання зовнішньоекономічної діяльності.
5. Який основний порядок укладання договору міжнародної купівлі продажу товарів:
а) За допомогою інтернету.
б) Безпосередні переговори продавця та покупця.
в) Обмін офертою та акцептом.
г) За допомогою банківської установи.
Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 21
Теоретичні питання
1. Поняття та структура колізійних норм у міжнародному приватному праві.
2. Колізійні прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з іноземним елементом.
Закон, що застосовується до форми та змісту договору.
Тестові завдання
1. Засновниками доктрини міжнародного приватного права вважаються:
а) Антоніо Бустаманте (Куба) і Вільям Блекстоун (Англія).
б) Джозеф Сторі (США) та Жан Камбасерес (Франція).
в) італійські правники XIV ст. Бартол та Бальд.
г) французькі юристи Карро та Жюйар.
2. Будь-яка особа, що не є громадянином країни перебування, означається терміном:
а) біженець.
б) вимушений переселенець.
в) іноземець.
г) апатрид.
3. Відповідно до теорії обмеженого імунітету, держава, на території іншої держави:
а) завжди користується імунітетом.
б) ніколи не користується імунітетом.
в) користується імунітетом тільки тоді, коли здійснює суверенні дії.
г) не може бути присутньою.
4. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі, визначається:
а) правом держави відправлення вантажу.
б) правом держави, місця призначення цього вантажу.
в) правом держави перевізника.
г) за допомогою автономії волі
5. Іноземні автомобільні перевізники не мають права без дозволу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на
наземному транспорті:
а) здійснювати перевезення між населеними пунктами в Україні.
б) здійснювати транзитний проїзд через Україну.
в) здійснювати перевезення пасажирів.
г) здійснювати перевезення вантажів.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 22
Теоретичні питання
1. Концепція Lex mercatoria і міжнародне приватне право.
2. Виконання судових доручень іноземних судів та звернення судів України з дорученнями до
іноземних судів.
Тестові завдання
1. Які акти внутрішнього законодавства повністю присвячені врегулюванню правовідносин за
участю іноземного елемента?
а) Закон України «Про міжнародне приватне право».
б) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
в) Закон України «Про правовий статус іноземців».
г) Закон України «Про громадянство України».
2. Хто вважається іноземцем у міжнародному приватному праві
а) лише «іноземний громадянин»
б) лише особа без громадянства
в) лише особа з кількома громадянствами
г) особа, що не є громадянином цієї держави
3. Які відносини за участю держави регулюються МПП:
а) Відносини науково-технічного співробітництва.
б) Приватноправові відносини, у однією стороною є держава, а іншою стороною виступає
іноземна приватна особа.
в) Держава не є суб’єктом МПП.
г) Міжурядові відносини.
4. До сфери дії права, що застосовується до деліктних зобов’язань не входить визначення:
а) правоздатності особи, що заподіяла шкоду.
б) об’єму відшкодування шкоди.
в) підстав звільнення від відповідальності.
г) способу відшкодування шкоди.
5. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися такі спори :
а) спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо
комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном.
б) спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій,
створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з
іншими субєктами права України.
в) Спори між українськими суб’єктами господарювання, якщо вони здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність і належним чином зареєстровані як такі.
г) спори між іноземними юридичними особами.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 23
Теоретичні питання
1. Відмежування міжнародного приватного права від міжнародного публічного права.
2. Правовий режим власності держави Україна, українських громадян і юридичних осіб за
кордоном.
Тестові завдання
1. В якій країні судова та арбітражна практика є формою міжнародного приватного права?
а) Україна.
б) Велика Британія.
в) Російська Федерація.
г) Іспанія.
2. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною в
Україні визначається:
а) за особистим законом.
б) за законом місця проживання.
в) законом громадянства фізичної особи.
г) за законодавством України.
3. На чому засновано теорію державного імунітету:
а) На звичаях міжнародної ввічливості.
б) На принципі захисту прав та свобод людини.
в) На принципі суверенної рівності держав.
г) На принципі невтручання у внутрішні справи.
4. У випадку оспорювання компетенції арбітражу ці питання вирішуються:
а) Сторонами.
б) Головою постійно діючого арбітражного суду.
в) Третейським судом (складом), який розглядає конкретну справу.
г) Компетентним державним судом.
5. Норми міжнародного договору застосовуються до цивільно-правових відносин у контексті
міжнародного приватного права.
а) шляхом трансформації їх у норми внутрідержавного права.
б) безпосередньо, якщо не суперечать нормам національного правового акту.
в) опосередковано, якщо суперечать нормам національного правового акту.
г) якщо визнаються обома суб’єктами приватноправових відносин.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 24
Теоретичні питання
1. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
2. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав.
Тестові завдання
1. Які основні шляхи узгодження законодавства різних країн?
а) Зближення законодавства.
б) Гармонізація законодавства.
в) Конвергенція законодавства.
г) Унітаризація законодавства.
2. До інструментів, що змінюють обсяг дії національного права стосовно іноземців певної
державної приналежності, відноситься:
а) реторсія.
б) національний режим.
в) взаємність.
г) автономія волі.
3. У чому полягає судовий імунітет держави:
а) Будь-які спірні правочини за участю держави розглядаються у спеціалізованих
міжнародних судових установах.
б) Правочини за участю держави взагалі не можуть бути предметом судового розгляду.
в) Держава сама визначає підсудність укладених нею правочинів.
г) Правочини за участю держави не можуть підлягати розгляду в іноземних судах.
4. В Україні для іноземців у шлюбно-сімейних відносинах встановлено:
а) національний режим.
б) спеціальний режим.
в) режим недискримінації.
г) режим найбільшого сприяння.
5. Позначте визначення, яке розкриває поняття «міжнародні комерційні правочини»
(зовнішньоекономічні правочини):
а) правочини, укладені внаслідок здійснення оферти та акцепту на території різних держав.
б) правочини, укладені між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться на
території різних держав.
в) правочини, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті.
г) правочини між іноземцями.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 25
Теоретичні питання
1. Поняття та зміст автономії волі у міжнародному приватному праві.
2. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торговопромисловій палаті України, їх компетенція і регламентація діяльності.
Тестові завдання
1. Колізійні норма – це:
а) норма, що містить колізію.
б) норма, яка визначає, право якої держави має бути застосоване до правовідносин,
ускладнених іноземним елементом.
в) норма, яка усуває колізію між нормативними актами однієї держави і підлягає
застосуванню до правовідносин, ускладнених іноземним елементом
г) це норма, що врегульовує випадки, непередбачені іншими нормативними актами – казуси.
2. У силу якого режиму іноземці однієї держави користуються максимумом тих прав, що надані
особам іншої держави:
а) національного режиму.
б) режиму найбільшого сприяння.
в) недискримінаційного режиму.
г) спеціального режиму.
3. Який орган чи органи державної влади зобов’язаний (ні) вживати заходи щодо забезпеченню
імунітету нашої держави у разі подачі позовів до України в іноземних судових установах:
а) Президент України.
б) Міністерство закордонних справ України та Міністерство юстиції України.
в) Фонд державного майна України.
г) Міністерство фінансів та Верховний Суд України.
4. Відповідно до загальних правил Закону України «Про міжнародне приватне право»,
визначаючи право найбільш тісного зв’язку за договором купівлі-продажу, суд повинен:
а) відразу застосувати право продавця;
б) проаналізувати умови, суть договору, сукупність обставин справи і, якщо в результаті цих
дій неможливо визначити право найбільш тісного зв’язку, застосувати право країни
місцезнаходження або місця проживання продавця;
в) застосувати право суду;
г) застосувати право покупця.
5. Позначте колізійні прив’язки щодо трудових відносин, які передбачені Законом України «Про
міжнародне приватне право»:
а) автономія волі сторін.
б) особистий закон наймача (роботодавця).
в) закон місця укладання трудового контракту.
г) закон місця виконання роботи.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 26
Теоретичні питання
1. Цивільна дієздатність іноземних фізичних осіб у міжнародному приватному праві. Основні
колізійні питання дієздатності.
2. Міжнародні морські перевезення. Основні міжнародні конвенції у сфері морських перевезень
вантажів.
Тестові завдання
1. Які з наведених елементів належать до структури колізійної норми?
а) диспозиція.
б) обсяг.
в) санкція.
г) прив’язка.
2. Особа, яка добровільно покидає країну свого проживання та переїздить в іншу країну, в МПП
означається терміном:
а) біженець.
б) вимушений переселенець.
в) емігрант.
г) переселенець.
3. У разі подання до судів України позовів до іноземної держави:
а) Справа розглядається судами у звичайному порядку.
б) Розгляд справи допускається лише за згодою Міністерства юстиції України.
в) Розгляд справи допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави.
г) розглядаються лише Міжнародним судом ООН.
4. Як слід розуміти «закон місця вчинення делікту»?
а) Закон місця настання цивільної відповідальності.
б) Закон постраждалої особи у правовідносинах.
в) Закон місця заподіяння шкоди або закон місця настання шкідливих наслідків.
г) Закон місця, де відбулася подія, що зумовила настання шкідливих наслідків.
5. Інтелектуальна власність в МПП носить:
а) подвійний характер.
б) екстериторіальний характер.
в) тимчасовий характер.
г) територіальний характер.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
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з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 27
Теоретичні питання
1. Колізійно-правовий і матеріально-правовий методи регулювання правовідносин, ускладнених
іноземним елементом.
2. Колізійно-правове регулювання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів.
Тестові завдання
1. Формулою прикріплення називають:
а) односторонню прив’язку.
б) двосторонню прив’язку.
в) обсяг колізійної норми.
г) гіпотезу колізійної норми.
2. Елементами цивільної правоздатності іноземних громадян в Україні НЕ Є
а) право займатися промислом у виключній (морській) економічній зоні України.
б) право володіти майном на праві власності.
в) право спадкувати майно.
г) право укладати правочини.
3. Види державного імунітету, що відомі міжнародному приватному праву:
а) третейський і арбітражний.
б) майновий, немайновий і судовий.
в) від попереднього забезпечення позову, судовий, від примусового виконання рішення,
майновий.
г) дипломатичний та консульський.
4. Який характер мають норми Віденської конвенції 1980 року про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів?
а) Імперативний, колізійний.
б) Альтернативний матеріальний.
в) Диспозитивний, матеріально-правовий.
г) Рекомендаційний, матеріально-правовий.
5. Збитки, яких завдано внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або
пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні, від
загальної для них небезпеки, називаються:
а) вартістю ремонту морського судна.
б) внесками на покриття видатків.
в) загальною аварією.
г) коносаментом.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Комплексна контрольна робота (завдання)
з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
для студентів спеціальності 081 «Право» / напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Варіант № 28
Теоретичні питання
1. Поняття та види імунітету держави. Законодавство України та міжнародні угоди з питань
державного імунітету.
2. Правове становище іноземців у міжнародному цивільному процесі. Особливості
процесуального положення іноземної держави.
Тестові завдання
1. До множинних (складних) колізійних норм відносяться:
а) альтернативні норми.
б) субсидіарні норми.
в) кумулятивні норми.
г) спеціальні норми.
2. Правоздатність фізичної особи визначається:
а) за її особистим законом.
б) за законодавством України.
в) правом місця перебування.
г) правом, обраним цією особою.
3. Колізійними питаннями права власності є:
а) встановлення змісту права власності та інших речових прав.
б) диференціація майна на рухоме та нерухоме.
в) визначення підстав виникнення та припинення права власності.
г) встановлення змісту юридичної категорії «право власності».
4. До зобов’язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової
підстави, застосовується:
а) право потерпілої сторони.
б) право країни, в якій такі дії мали місце.
в) за угодою сторін – право будь-якої держави.
г) право особи, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави
(право набувача).
5. Колізійне право США розпочало розвиватися з огляду на необхідність вирішення:
а) колізії між федеральним законодавством США і міжнародним правом.
б) внутрішніх колізій між законами штатів.
в) колізій між різними підгалузями міжнародного права.
г) колізій конституційного права США.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.
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Варіант № 29
Теоретичні питання
1. Колізійні питання права власності і вирішення їх у законодавстві України, інших держав та у
міжнародних договорах.
2. Визнання та виконання іноземних судових рішень. Екзекватура. Підстави відмови у визнанні та
виконанні іноземного судового рішення.
Тестові завдання
1. Уніфікація спрямована на подолання:
а) помилок в праві.
б) колізії права.
в) аналогії права.
г) прогалин в праві.
2. Дієздатність фізичної особи визначається:
а) законом, обраним фізичною особою.
б) особистим законом.
в) законом країни перебування.
г) законом місця знаходження майна.
3. За допомогою колізійної прив’язки визначається режим права власності?
а) закон місця знаходження власника.
б) закон доміцилія власника.
в) закон місця знаходження речі.
г) закон громадянства власника.
4. Джерелами міжнародного приватного права є:
а) рішення авторитетних міжнародних громадських організацій.
б) резолюції Організації Об’єднаних Націй.
в) внутрішнє законодавство, міжнародні угоди, міжнародні й торговельні звичаї, судова та
арбітражна практика.
г) Статут ООН.
5. Як в Україні буде кваліфіковано шлюб між іноземцями, зареєстрований за межами України за
законом держави місця його реєстрації:
а) недійсним.
б) дійсним.
в) може бути визнаний дійсним, якщо немає перешкод, встановлених Сімейним кодексом
України.
г) може бути визнаний дійсним на умовах взаємності.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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Варіант № 30
Теоретичні питання
1. Принципи, функції та система міжнародного приватного права.
2. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Право, що застосовується до
трудового договору.
Тестові завдання
1. Чинні для України міжнародні договори можуть укладати:
а) Президент України.
б) Кабінет Міністрів України.
в) Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи.
г) Профспілки України.
2. Якщо іноземець має місце проживання в України, його особистим законом є :
а) закон його громадянства.
б) право країни, з якої ця особа переїхала до України.
в) право України.
г) право України та право його громадянства.
3. Які питання щодо права власності вирішуються відповідно до закону місця знаходження речі?
а) обсяг прав власника, порядок реквізиції та конфіскації майна.
б) коло осіб, що мають можливість володіти таким правом.
в) порядок спадкування та порядок купівлі-продажу майна.
г) зміст права власності та інших речових прав, їх здійснення та захист.
4. Шлюб між громадянином України та іноземцем реєструється в Україні:
а) за законодавством України.
б) за законодавством держави іноземця.
в) за законодавством будь-якої держави за вибором осіб, що беруть шлюб.
г) за нормами міжнародного права.
5. Який принцип застосовується при спадкуванні майна за кордоном?
а) Матеріальної взаємності.
б) Колізійної взаємності.
в) Найбільшого сприяння.
г) Національного режиму.

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О.
Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В.
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