
Практичне 1 
Теоретичні основи міжнародного приватного права 

 

Описові питання 

1. Поняття міжнародного приватного права. 

2. Міжнародне приватне право та міжнародне публічне право: спільні риси та відмінності. 

3. Система міжнародного приватного права. 

4. Джерела міжнародного приватного права. 

5. Норми міжнародного приватного права. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке право? У яких значеннях вживається це поняття? 

2. Що таке міжнародне приватне право? 

3. Що таке «іноземний елемент» в розумінні статті 1 Закону України «Про міжнародне 

приватне право»? 

4. У чому суть «приватних» правовідносин і чим вони відрізняються від «публічних»? 

5. Охарактеризуйте співвідношення міжнародного приватного права і міжнародного 

публічного права в частині, що стосується: а) змісту регульованих відносин; б) 

суб’єктів відносин; г) джерел права. 

6. Які Ви знаєте спільні риси міжнародного приватного права і міжнародного 

публічного права? 

7. Що включає загальна частина міжнародного приватного права? 

8. Що включає особлива частина міжнародного приватного права? 

9. Що таке «джерело права» і чим джерела права відрізняються від форм права?  

10. Які Ви знаєте основні джерела міжнародного приватного права? 

11. Назвіть законодавчі акти України, які є джерелом міжнародного приватного права.  

12. Які саме норми зазначених джерел врегульовують міжнародні приватноправові 

відносини? 

13. Охарактеризуйте звичай як джерело міжнародного приватного права. 

14. Що таке INCOTERMS? 

15. Дайте характеристику міжнародному договору як джерелу міжнародного приватного 

права. 

16. Охарактеризуйте судову та арбітражну практику як джерело міжнародного 

приватного права. 

17. Яке місце правової доктрини серед джерел міжнародного приватного права? 

18. Що таке норма міжнародного приватного права? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15


19. Чим відрізняється структура норми міжнародного приватного права від структури 

правової норми? 

20. Що таке «обсяг»? 

21. Що таке «прив’язка»? 

22. Що таке «гіпотеза»? 

23. Що таке «диспозиція»? 

24. Що таке «санкція»? 

25. Що таке «заохочення»? 

26. Які існують види норм міжнародного приватного права? Поясніть відмінності між 

ними. 

 

Задача 

Після смерті громадянина України Арматеренка, який постійно мешкав у м. Львові, 

залишилося рухоме майно, що перебувало на території Польщі. У зв’язку із відсутністю 

спадкоємців відповідний орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини 

звернувся до суду України про визнання спадщини відумерлою. За рішенням суду усе майно, 

що залишилося після смерті Арматеренка, перейшло у власність територіальної громади.  

Який характер (публічно-правовий чи приватноправовий) носять відносини, що виникли 

після смерті Арматеренка? Чи становлять ці відносини предмет регулювання МПрП? Що 

таке відумерла спадщина? Яким документом врегульовується порядок визнання спадщини 

відумерлою? 
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