
 
 

1. Міжнародне приватне право регулює: 

2. Предмет міжнародного приватного права включає в себе: 

3. Суб’єктами відносин, що регулюються міжнародним приватним правом, 
можуть виступати: 

4. Іноземний елемент у відносинах, що складають предмет міжнародного 
приватного права, може проявлятись у вигляді: 

5. Методами міжнародного приватного права є: 

6. Особлива частина міжнародного приватного права включає в себе такий 
розділ як: 

7. Джерелом міжнародного приватного права не є: 

8. Режим найбільшого сприяння – це принцип, за яким іноземні фізичні і 
юридичні особи прирівнюються в правах і обов’язках: 

9. Національний режим – це принцип, за яким іноземні фізичні і юридичні 
особи прирівнюються в правах і обов’язках: 

10. Особистим законом фізичної особи відповідно до закону України „Про 
міжнародне приватне право” вважається: 

11. Назвіть теорію місця знаходження юридичної особи: 

12. Одна із складових колізійної норми: 

13. Закон lex venditoris означає: 

14. Місце знаходження нерухомої речі визначається за законом: 

15. Міжнародний договір України – це: 

16. Міжнародні договори з питань міжнародного приватного права в Україні: 

17. Колізійні норми в сфері міжнародного приватного права у національному 
законодавстві переважно містить: 

 

18. Колізійна норма в міжнародному приватному праві за своїм змістом є: 

 

19. Різновидами колізійної прив’язки «особистий закон фізичної особи» є: 

 

20. За своїм змістом принцип «автономія волі сторін» передбачає, що: 

 



 
 

21. Під правовою кваліфікацією в міжнародному приватному праві слід 
розуміти: 

 

22. Право, що підлягає застосуванню до приватно-правових відносин з 
іноземним елементом, за загальним правилом, визначається: 

 

23. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», 
зворотне відсилання це: 

 

24. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», 
відсилання до права іноземної держави має розглядатися як відсилання: 

 

25. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві 
передбачає: 

 

26. В нашій державі особистим законом фізичної особи вважається право 
держави: 

 

27. Якщо особа без громадянства має постійне місце проживання в 
Республіці Польща, проте на даний момент перебуває в Україні, її 
особистим законом буде: 

 

28. В нашій державі особистим законом біженця вважається право: 

 

29. При наявності у особи декількох громадянств, її особистим законом 
вважається право країни: 

 

30. Згідно українського законодавства, право особи займатись 
підприємницькою діяльністю визначається правом держави: 

 

31. В нашій державі іноземцям та особам без громадянства, за загальним 
правилом, надається: 

 

32. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, згідно 
положень Закону України «Про міжнародне приватне право», 
визначається: 

 

 



 
 

33. Особистим законом юридичної особи в нашій державі є право держави: 

 

34. В нашій державі додатковою колізійною прив’язкою щодо встановлення 
особистого закону юридичної особи є право держави: 

 

35. Видами імунітету держави в міжнародному приватному праві 
виступають: 

 

36. Концепція функціонального імунітету держави передбачає, що: 

 

37. В міжнародному приватному праві складовими елементами імунітету 
держави прийнято вважати: 

 

38. До колізійних питань щодо права власності на об’єкти нерухомого майна 
в міжнародному приватному праві належать питання щодо: 

 

39. За основною колізійною прив’язкою, згідно українського законодавства, 
право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно 
визначаються: 

 

40. Згідно українського законодавства, належність майна до нерухомих або 
рухомих речей, а також інша класифікація майна визначаються: 

 

41. Згідно українського законодавства, виникнення та припинення права 
власності та інших речових прав на рухоме майно визначається: 

 

42. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», право 
власності та інші речові права, відомості про які підлягають внесенню до 
державних реєстрів, визначаються правом: 

 

43. За основною колізійною прив’язкою, згідно Закону України «Про 
міжнародне приватне право», право власності та інші речові права на 
рухоме майно, що за правочином перебуває в дорозі, визначаються 
правом: 

  

44. Згідно чинного законодавства, за загальним правилом форма правочину 
має відповідати вимогам права 



 
 

45. Згідно чинного законодавства, форма правочину щодо нерухомого майна 
визначається відповідно до права 

 

46.  «Розщеплення» правового регулювання договірних відносин у 
міжнародному приватному праві передбачає можливість: 

 

47. Згідно чинного законодавства, за загальним правилом 
зовнішньоекономічний договір за участю вітчизняних суб’єктів 
укладається: 

 

48. Головною колізійною прив’язкою щодо регулювання договірних відносин 
в міжнародному приватному праві є: 

 

49. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», у разі 
відсутності вибору права до змісту правочину застосовується право, яке: 

 

50. Законодавством якої держави повинні регулюватись відносини щодо 
продажу громадянином Російської Федерації українській фірмі 
нерухомого майна, що знаходиться на території Республіки Болгарія? 

 

51. Між перевізником СП Шумний (м. Мукачево, Україна) та відправником ПП 
Орбан (Угорщина) було укладено в м. Будапешт договір перевезення. 
Згідно з яким законодавством повинна бути дотримана форма договору? 

52. Згідно Закону України «Про міжнародне приватне право», до зобов’язань, 
що виникають з односторонніх дій, застосовується право:  

 

53. Найбільш загальноприйнятою у міжнародному приватному праві з питань 
деліктних зобов’язань за участю іноземного елементу є колізійна 
прив’язка: 

 

54. До додаткових колізійних прив’язок з питань деліктних зобов’язань за 
участю іноземного елементу у міжнародному приватному праві належать: 

 

55. У сучасному міжнародному приватному праві на рівні багатосторонніх 
міжнародних договорів у сфері деліктних зобов’язань врегульовано 
переважно питання: 

 



 
 

56. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», права 
та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок завдання 
шкоди, визначаються правом держави: 

 

57. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», права 
та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди 
за кордоном, якщо сторони мають місце проживання або 
місцезнаходження в одній державі, визначаються правом: 

 

 

58. Згідно українського законодавства, відповідальність за шкоду, заподіяну 
за кордоном, не настає, якщо: 

 

59. До вимог щодо вступу в шлюб в міжнародному приватному праві 
належать питання: 

 

60. Згідно національного законодавства, право на шлюб визначається: 

 

61. Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за 
межами України, може укладатися в консульській установі або 
дипломатичному представництві України згідно з правом: 

 

62. Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та 
іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, 
що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, 
в України 

63. За загальним правилом, в міжнародному приватному праві форма 
укладення шлюбу визначається: 

 

64. Під «шкутильгаючим» розірванням шлюбу у теорії міжнародного 
приватного права розуміють: 

 

65. Згідно національного законодавства, правові наслідки укладення шлюбу 
за участю іноземців за відсутності спільного особистого закону подружжя 
регулюються: 

 

66. Укладення шлюбів іноземцями в іноземних консульствах на території 
України регулюється: 

 



 
 

 

67. Шлюби іноземців, укладені та дійсні за кордоном: 

 

68. Майнові відносини подружжя, один з яких є іноземцем, згідно 
українського законодавства, при відсутності відповідного вибору права 
самим подружжям регулюється: 

 

69. До колізійних питань, що виникають у процесі спадкування за участю 
іноземного елементу, належать питання щодо: 

 

70. Теорія «права окупації» щодо відносин спадкування в міжнародному 
приватному праві передбачає, що: 

 

71. Згідно законодавства України, нерухоме майно іноземців в Україні, що 
визнане «відумерлою спадщиною» переходить у власність: 

 

72.  «Олографічна» форма заповіту передбачає, що: 

 

73.  «Гаазька конвенція про колізії законів стосовно форми спадкових 
розпоряджень» (1961 р.) нашою державою: 

 

74. За загальним правилом, спадкування нерухомого майна в міжнародному 
приватному праві регулюється: 

 

75. Іноземні громадяни в Україні у сфері спадкування користуються: 

 

76. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне право», в 
першу чергу спадкові відносини регулюються: 

 

77. Основною колізійною прив’язкою в міжнародному приватному праві в 
сфері регулювання трудових відносин є: 

 

78. Додатковою колізійною прив’язкою щодо регулювання трудових 
відносин у міжнародному приватному праві є: 

 



 
 

79. Відповідно до положень Закону України «Про міжнародне приватне 
право», трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, 
регулюються правом України в разі, якщо: 

 

80. Відповідно до положень Закону України «Про міжнародне приватне 
право», трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, які 
працюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо: 

81. Відповідно до положень Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», іноземці, які постійно проживають в Україні 
трудовою діяльністю в Україні: 

 

82. Відповідно до положень Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», особи, яким надано статус біженця в Україні, 
трудовою діяльністю в нашій державі: 

 

83. Відповідно до положень Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», іноземці, які прибули в Україну для 
працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою 
діяльністю: 

 

84. До додаткових колізійних прив’язок щодо регулювання трудових 
відносин у міжнародному приватному праві належать: 

 

85. Внаслідок розлиття нафтопродуктів турецьким судном у нейтральних 
водах було забруднено земельну ділянку на морському узбережжі в 
межах території України, що на праві оренди належить російській 
туристичній фірмі. Обґрунтуйте, законодавством якої держави повинні 
регулюватись відносини щодо відшкодування шкоди? 

 

86. Громадянин України, котрий працював в Австрії в іноземній фірмі на 
підставі трудового контракту, відмовився 28 червня з’являтись на 
робочому місці. Він пояснив, що цей день в Україні є державним святом 
та загальнодержавним вихідним днем. Проаналізуйте дану ситуацію. 
Законодавством якої країни повинен користуватися громадянин України у 
даному випадку? 

 

87. Громадян України та громадянка іноземної держави уклали між собою 
шлюб на території іноземної держави відповідно до місцевого 
законодавства. Через деякий час громадянин України звернувся до суду з 
позовом про визнання шлюбу недійсним, оскільки його було оформлено 
шляхом проведення церковної церемонії та видачі виписки з церковної 
книги про реєстрацію шлюбу. Чи може такий шлюб бути визнаний 
недійсним в Україні? 



 
 

 

88. Видами міжнародної підсудності є: 

 

89. До підстав визначення підсудності справ судам України, згідно ст. 76 
Закону України «Про міжнародне приватне право» належить: 

 

 

90. До випадків виключної підсудності справ судам України, згідно ст. 77 
Закону України «Про міжнародне приватне право», належить: 

 

91. В Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у 
справах, що виникають: 

 

92. За загальним правилом, в Україні можуть бути визнані та виконані 
рішення іноземних судів 

93. Справи щодо визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 
розглядають: 

 

94. За своєю природою міжнародний комерційний арбітраж є: 

 

 

95. Згідно Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», до 
міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін 
передаватися: 

 

96. Різновидом арбітражної угоди є: 

 

97. За сферою дії «Нью-Йоркська конвенція про визнання і виконання 
іноземних арбітражних рішень» (1958 р.): 

 

98.  «Нью-Йоркська конвенція про визнання і виконання іноземних 
арбітражних рішень» (1958 р.) передбачає можливість відмови щодо 
визнання і виконання арбітражного рішення у випадку: 

 

99. Оспорювання арбітражного рішення здійснюється шляхом звернення до: 

 



 
 

100.  «Європейською конвенцією про зовнішньоторговельний арбітраж» 
(1961 р.) передбачено, що арбітражне рішення: 

 

101. Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення 
іноземного суду на клопотання стягувача розглядається: 

 

102. Іноземне арбітражне рішення може бути пред’явлено до примусового 
виконання в Україні: 

 

 

103. Віденська конвенція про право міжнародної купівлі-продажу була 
прийнята у: 

104. До торгового права lex mercatoria відноситься: 

 

 

105. Умовами дійсності шлюбу є дві групи вимог: 

 

 

106. Правова доктрина у міжнародному приватному праві: 

 

 

107. Обхід закону у міжнародному приватному праві це: 

 

 

108. Матеріальна взаємність у міжнародному приватному праві 
передбачає: 

 


