
Практичне заняття 2 
Реалізація та застосування норм міжнародного 

приватного права 

 

Описові питання 

1. Правове регулювання у міжнародному приватному праві: поняття та 

методи. 

2. Колізійні норми у міжнародному приватному праві: 

a. Поняття та структура; 

b. Класифікація; 

c. Основні формули прикріплення; 

d. Кваліфікація та конфлікт кваліфікації. 

3. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 

4. Обхід закону. 

5. Встановлення змісту та застосування іноземного права. 

6. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в 

міжнародному публічному праві. 

 

Контрольні запитання 

1) Що таке механізм правового регулювання? 

2) Назвіть та охарактеризуйте елементи механізму правового регулювання. 

3) Що таке «метод правового регулювання»? 

4) Які методи правового регулювання застосовуються у міжнародному 

приватному праві? 

5)  У чому полягає колізійний метод правового регулювання? 

6) У чому полягає матеріально-правовий метод правового регулювання? 

7) Що таке «колізія у праві» і які існують види колізій? 

8) Чим зумовлене виникнення колізій у міжнародному приватному праві? 

9) Охарактеризуйте відмінність між позитивними і негативними колізіями? 

10)  Яка різниця між інтерперсональними та інтерлокальними колізіями? 



11)  Що таке «колізійна норма»? 

12)  З чого складається структура колізійної норми? 

13) Охарактеризуйте елементи структури колізійної норми. 

14) Які існують види колізійних норм:а) за джерелами права? б) за формою 

колізійної прив’язки? в) в залежності від кількості прив’язок? д) за формою 

вираження волі законодавця? 

15) Що таке: а) імперативна колізійна норма? б) диспозитивна колізійна 

норма? в) альтернативна колізійна норма? г) кумулятивна колізійна норма? 

16)  Що таке формула прикріплення і яке її юридичне значення? 

17) Охарактеризуйте формулу прикріплення: 

a) Закон «національності» юридичної особи; 

b) Закон місцезнаходження речі; 

c) Закон країни продавця; 

d) Закон місця здійснення акту; 

e) Закон місця укладення шлюбу; 

f) Закон місця заподіяння шкоди; 

g) Закон місця роботи; 

h) Закон прапору; 

i) Закон суду, який вирішує суперечку; 

j) Закон, обраний особою, яка здійснила правочин; 

k) Закон найтіснішого зв’язку. 

18) Що таке «кваліфікація» колізійної норми? 

19) Що таке «конфлікт кваліфікації» і як він вирішується? 

20) Що таке «зворотне відсилання»? 

21) Що таке «обхід закону» і як його врегульовано в Україні? 

22) В яких країнах немає обмежень, щодо застосування «обходу закону»? 

23) Який порядок встановлення змісту та застосування іноземного права в 

судах України? 

24) Що таке «застереження про публічний порядок»? 

25) Які існують види «застережень про публічний порядок»? 

 



Задачі 

№ 1. Громадянин України (18 років) та громадянка Пакистану (14 років) 

звернулися до місцевого органу РАЦС України із заявою про реєстрацію 

шлюбу. Співробітник РАЦС відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що 

дівчина за законодавством України не досягла шлюбного віку. Заявники 

заперечували, посилаючись на законодавство Пакистану, згідно з яким 

шлюбний вік жінок становить 11 років. 

Чи правомірні дії співробітника РАЦС? Які норми чинного законодавства 

України регулюють зазначені відносини? Чи могла б пара зареєструвати шлюб 

у консульській установі Пакистану? 

№ 2. На території України відбулася дорожньо-транспортна пригода, в 

результаті якої завдано шкоди легковому автомобілю, що належав польському 

підприємству, вантажівкою авто-перевізного підприємства України. Як було 

встановлено, винним у ДТП є водій вантажівки, який не впорався з керуванням. 

Польське підприємство звернулося з позовом про відшкодування шкоди, 

завданої автомобілю, у розмірі вартості його ремонту. Вимоги позивача 

ґрунтуються на нормах ЦК. 

На підставі якого нормативного акта буде визначене належне до 

застосування право? Право якої держави буде застосовано для вирішення 

спору? 

№ 3. Розгляньте наступні ситуації і дайте відповіді на питання, наведені 

нижче: 

а) при складанні заповіту на території України громадянин Білорусі Рожик 

встановив у ньому, що спадкові відносини, які виникнуть після його смерті, 

регулюються правом Франції; 

б) громадянин України Парченко та його дружина – громадянка Канади – 

Рахіль уклали угоду, в якій закріпили, що майнові наслідки їх шлюбу 

регулюються правом Російської Федерації; 

в) громадянка України Синютка та громадянин Японії Гаунако звернулися 

до відділу реєстрації актів цивільного стану України із заявою про укладення їх 

шлюбу за формою і в порядку, передбаченому законодавством Японії; 



г) підприємство, зареєстроване в Нідерландах, та українське підприємство 

уклали договір оренди нерухомого майна, яке знаходиться на території 

України. У вказаному договорі сторони зазначили, що до тлумачення змісту 

договору застосовується право Індії. 

У чому полягає принцип автономії волі сторін? Які види автономії волі 

сторін можна назвати? Що є підставою для реалізації принципу автономії 

волі? Чи будуть визнані в Україні наведені вище правочини? 




