МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
1.
«Антипіратський законопроект» АСТА підписано:
2.
«Кульгаючі відносини» – це:
3.
«Партикуляристи» відстоювали ідею про:
4.
«Розщеплення» правового регулювання договірних відносин у
міжнародному приватному праві передбачає можливість:
5.
«Рух вільного програмного забезпечення» започаткував:
6.
«Справа Форго» 1878 р. стосувалася наступної проблеми:
7.
«Теорії глосаріїв» (теорії статутів) виникли у:
8.
«Універсалісти» відстоювали ідею про:
9.
«Формула прикріплення» – це:
10.
Які аспекти зовнішньоекономічної угоди може регулювати право,
що обрано сторонами:
11.
Lex loci delicti commissi означає:
12.
Lex rei sitae означає:
13.
Lex venditoris означає:
14.
TRIPS – це:
15.
Абсолютний характер речового права проявляється в:
16.
Автентичність договору говорить про те, що:
17.
Автономія волі – це:
18.
Автономія волі сторін договору позначається наступною
формулою прикріплення:
19.
Автономія волі як принцип свободи договору це:
20.
Автономна кваліфікація полягає в тому, що:
21.
Автономність договору говорить про те, що:
22.
Авторське право виникає з моменту:
23.
Авторським правом охороняються:
24.
Акредитив– це:
25.
Альтернативна підсудність в міжнародному цивільному праві
означає:
26.
Альтернативні норми – це:
27.
Англо-американська територіальна доктрина міжнародного
приватного права основана на такому принципі:
28.
Арбітраж ad hoc після виконання своїх обов’язків у повному
29.
Арбітражна угода вважається укладеною :
30.
Арбітражна угода містить наступні положення?
31.
Арбітражне рішення — це:
32.
Арбітражне рішення може бути оспорюване:
33.
Арбітражні організації чи установи створюються у вiдповiдностi:
34.
Асоційований член міжнародної організації:
35.
Базис поставки це:
36.
Базисні умови поставки визначають:
37.
Банківська гарантія виступає:

38.
В залежності від об’єкту перевезення розрізняють договори
міжнародного перевезення:
39.
В міжнародному приватному праві поєднуються та взаємодіють
наступні методи правового регулювання:
40.
В розрахунках за інкасо довіритель це:
41.
В розрахунках за інкасо інкасуючий банк це:
42.
В розрахунках за інкасо представляючий банк це:
43.
В спадковому праві поняття «система парантел» означає:
44.
В суді якої держави може захищати свої трудові права трудящиймігрант Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів від
1977 року?
45.
В суді якої держави розглядаються трудові спори щодо праці
працівників міжнародних організацій?
46.
В тексті якого фінансового документу зазначається найменування
банку-платника?
47.
В територіальних водах Туреччини судно №1 через недбалість
капітана спричинило зіткнення з судном №2. Два судна йшли під прапором
України. В результаті зіткнення інтереси третьої сторони не були зачеплені.
Законодавством якої держави будуть регулюватись відносини, пов’язані з
відшкодуванням шкоди, відповідно до Кодексу торгівельного мореплавства
України від 1995 року?
48.
В Україні головним принципом прав подружжя на майно є
принцип:
49.
В Україні міжнародне приватне право покликане вирішувати
колізії:
50.
В усіх державах світу передбачаються умови, які виключають
неправомірність діяння. Вкажіть їх:
51.
В чому виражається принцип номіналізму в міжнародних
грошових зобов’язаннях?
52.
В чому полягає зміст прямого визначення міжнародної
підсудності спорів з іноземним елементом?
53.
В яких випадках допускається право оспорити до Європейського
суду з прав людини рішення національного суду, який вирішив спір між
приватними особами?
54.
В яких випадках колізійна прив’язка «найтіснішого зв’язку»
застосовується до трудових відносин з іноземним елементом?
55.
В яких випадках третейський суд приймає постанову про
припинення арбітражного розгляду?
56.
В яких випадках шлюб НЕ припиняє своєї дії:
57.
В яких країнах є поширеним полігамний шлюб?
58.
В яких країнах застосовується колізійна прив’язка lex domicilii:
59.
В яких країнах застосовується колізійна прив’язка lex patriae:
60.
В яких країнах НЕ застосовується колізійна прив’язка lex
domicilii:
61.
В яких країнах НЕ застосовується колізійна прив’язка lex patriae:

62.
В яких країнах у разі відсутності спадкоємців та заповіту, держава
може виступати в ролі спадкоємця?
63.
В яких міжнародних договорах за участю України містяться
норми стосовно деліктних зобов’язань?
64.
В якій з перерахованих сфер двосторонні договори не
укладаються:
65.
В якій правовій сім’ї основне місце посідає судова
нормотворчість?
66.
В якій формі подружжя обирає країну, за законодавством якої
регулюються правові наслідки шлюбу?
67.
В якому випадку колізійна норма у сфері деліктних зобов’язань
може відсилати до країни громадянства деліквента?
68.
В якому випадку має місце перехід спадкового майна за правом
«окупації»?
69.
В якому випадку може виникнути «зворотне відсилання»?:
70.
В якому випадку приймаюча держава-член Європейської
конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів від 1977 року при втраті
роботи трудящого-мігранта сприяє його повторному працевлаштуванню?
71.
В якому випадку суд України НЕ відкриває провадження по
справі з іноземним елементом, яка підсудна судам України?
72.
В якому випадку шлюб між громадянами України може
укладатись в консульській установі або дипломатичному представництві
України:
73.
В якому з вказаних випадків суди України можуть виконати
передані їм у встановленому порядку доручення іноземних судів:
74.
В якому з міжнародних актів закріплені правила морського
перевезення тварин та небезпечних вантажів:
75.
В якому місті була підписана конвенція про міжнародні договори
купівлі-продажу товарів:
76.
В якому році була підписана Бернська конвенція про охорону
літературних та художніх творів:
77.
В якому році вступила в силу Генеральна угода з тарифів і
торгівлі:
78.
В якому році підписана Всесвітня конвенція про авторське право:
79.
В якому році прийнято Угоду про співробітництво по
припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності в рамках
СНД:
80.
В основу діяльності ГАТТ покладений ряд принципів,
найважливішим з яких є:
81.
Валюта контракту (валюта ціни) це:
82.
Валюта платежу це:
83.
Валютне застереження – це:
84.
Валютний ризик – це:
85.
Валютний ризик як складова частина комерційного ризику – це
86.
Вексель – це:

87.
Вже після смерті Віктора Гюго його роман «Знедолені» був
опублікований в дещо «очищеному» варіанті: підрахувавши, що Гюго
«закручував» надто довгі фрази, їх поділили на шматочки. Праправнучка
Віктора Гюго вирішила подати до суду. Яке право автора підлягає захисту у
данному судовому процесі?
88.
Виберіть вид валютного кошику багатовалютного застереження,
при якому валюти зафіксовані на визначений період застосування валютної
одиниці як валюти застереження:
89.
Виберіть вірне визначення поняття «квота»:
90.
Виберіть документ, яким НЕ регламентується діяльність ВОІВ:
91.
Виберіть одну з теорій щодо визначення правової суті арбітражу
в цілому і арбітражної угоди зокрема:
92.
Виберіть правильну відповідь: «За характером можливості брати
участь у договорі, договори поділяються на»:
93.
Вид альтернативного врегулювання спорів, здійснюваний із
залученням незацікавленого, нейтрального посередника, який допомагає
сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати
ситуацію так, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би
задовольняв інтереси усіх учасників конфлікту:
94.
Видами міжнародних комерційних третейських судів є:
95.
Види договорів на створення об’єктів промислової власності:
96.
Види договорів, що підлягають державній реєстрації, а також
порядок її здійснення визначаються:
97.
Видом авторського договору є:
98.
Визначення «національності» юридичної особи за місцем
знаходження її адміністративного центру застосовується в:
99.
Визначення «національності» юридичної особи за місцем
знаходження її адміністративного центру НЕ застосовується у:
100. Визначте
генеральну
колізійну
прив’язку
будь-якої
зовнішньоекономічної угоди:
101. Визначте невірну відповідь – «Внутрішньодержавні правові
колізії поділяються на….»:
102. Визначте невірну відповідь – «За способом вираження волі
законодавця колізійні норми поділяються на…»:
103. Визначте невірну відповідь – «Міжнародні колізійні норми
виникають такими способами:
104. Визначте невірну відповідь: «Держави, які не є членами
міжнародних організацій, але беруть участь в їхній роботі, поділяються на
такі види»:
105. Визначте невірну відповідь: «Договір, який потребує ратифікації,
може вступати в силу»:
106. Визначте невірну відповідь: «За предметом правового
регулювання створені в результаті процесу уніфікації норми поділяються на
уніфіковані»:

107. Визначте невірну відповідь: «Закон «національності» юридичної
особи встановлюється за законом місця»:
108. Визначте невірну відповідь: «Згідно з німецьким законодавством
звичай застосовується»:
109. Визначте невірну відповідь: «Релігійна правова сім’я базується на
основі»:
110. Визначте первинного суб’єкта авторського права:
111. Визначте правову природу принципів УНІДРУА:
112. Визначте суб’єктів міжнародного приватного права:
113. Визначте, в межах якої міжнародної установи по охороні
інтелектуальної власності передбачається надання стороні, що виграла
справу, застосувати репресалії у разі, якщо порушення не усунуто
добровільним шляхом:
114. Виключна підсудність в міжнародному цивільному праві означає:
115. Виконавчий голова Всесвітньої організації інтелектуальної
власності обирається строком на:
116. Вина у більшості правових системах вважаєтеся:
117. Вирішення спору міжнародним комерційним судом закінчується:
118. Відзначте визначення, що розкриває поняття «міжнародне
приватне право»:
119. Відкритим є договір:
120. Відмінність між міжнародним приватним правом і міжнародним
публічним правом полягає в тому, що:
121. Відмінність між міжнародним приватним правом і цивільним
правом полягає в тому, що:
122. Відносини, які згідно з правом однієї держави є юридично
дійсними, законними, а за правом іншої – ні, це:
123. Відносно-імперативні норми – це:
124. Відомий французький правник Бертран д’Аржантре був
прихильником:
125. Відомий французький юрист Буйє був прихильником:
126.
Відповідальність за правильність заповнення
та
достовірність
інформації
в
документах,
що
супроводжують вантаж при перевезенні автотранспортом,
покладається на:
127. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне
право», право якої країни застосовується до зобов’язань, що виникли
внаслідок набуття та збереження майна без достатньої правової підстави?
128. Відповідно до Афінськоїконвенції про перевезення морем
пасажирів та їх багажу від 1974 року перевізниквідповідає за шкоду, завдану:
129. Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем
пасажирів та їх багажу від 1974 до будь-якої вимоги про відшкодування
шкоди, спричиненої смертю пасажира, заподіяння йому тілесного
ушкодження застосовується строк позовної давності:

130. Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем
пасажирів та їх багажу від 1974 в разі заподіяння тілесного ушкодження
строк позовної давності обчислюється:
131. Відповідно до Бернської конвенції «право визначати охорону, що
буде надаватися офіційним текстам законодавчого, адміністративного і
судового характеру й офіційний перекладітаких текстів»:
132. Відповідно до Бернської конвенції переклади, адаптації, музичні
133. Відповідно до двосторонніх угод про правову допомогу, суди
якої держави, НЕ вважаються компетентними у справах про відшкодування
шкоди, заподіяної деліктом?
134. Відповідно до Європейської конвенції про усиновлення дітей від
2008 року мінімальний вік усиновлювача становить:
135. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», який з видів відповідальності не застосовується до порушень у
сфері ЗЕД?
136. Відповідно до Закону України «Про міжнародне право України»
від 2005 року правом якої держави регулюються відносини спадкування,
якщо спадкодавцем таке право не обрано в заповіті?
137. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
від 2005 року яке право застосовується до трудових відносин?
138. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
від 2005 року в якому випадку трудові відносини громадян України, які
працюють за кордоном, регулюються правом України?
139. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
від 2005 року трудові відносини громадян України, які працюють у
закордонних дипломатичних установах України регулюються:
140. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
основною колізійноюприв’язкою у сфері міжнародних перевезень є:
141. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
правом якої держави визначаються права та обов’язки, за зобов’язаннями, що
виникають внаслідок завдання шкоди за кордоном, якщо сторони мають
місце проживання в одній державі?
142. Відповідно до Кодексу торгівельного мореплавства України від
1995 року термін для пред’явлення претензій, що випливають з договору
перевезення вантажу, пасажирів і багажу, можуть бути заявлені до
перевізника протягом:
143. Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України від
1995 року право на здійснення торговельного мореплавства мають суб’єкти
підприємницької діяльності за наявності у них:
144. Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані
перевезення від 1980 року у випадку судового розгляду, що пов’язане з
міжнародним змішаним перевезенням, позивач може подати до суду позов.
Який з перерахованих принципів обрання країни суду позивачем є хибним:

145. Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані
перевезення від 1980 року позовна давність у зв’язку з міжнародним
змішаним перевезенням становить:
146. Відповідно до Конвенції про договір автомобільного перевезення
пасажирів і багажу від 1973 року право на подання позову у зв’язку зі смертю
пасажира погашається після закінчення:
147.
Відповідно до Конвенції про договір автомобільного
перевезення пасажирів і багажу від 1973 року,стосовно всіх спорів, які
виникають з приводу перевезень, що підпадають під дію цієї Конвенції,
позивач може за своїм вибором звернутися до суду певної країни. Якийз
нижче перерахованих принципів обрання держави суду є хибним:
148. Відповідно
до
Конвенції
про
договір
міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 1956 року прострочення в
доставці вантажу може призвести до сплати компенсації перевізником лише
в тому випадку, якщо:
149. Відповідно до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми
заповітів від 1961 року, заповіт є дійсним, якщо його форма відповідає
внутрішньому законодавству:
150. Відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні
перевезення пасажирів і багажу від 1997 року перевізник НЕ несе
відповідальність за пасажира:
151. Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення
(КОТІФ) 1980 року (ЦІВ), якщо між пасажиром і перевізником немає іншої
угоди, то вартість перевезення багажу повинна оплачуватись:
152. Відповідно до Конвенції про міжнароднуцивільну авіацію від
1944 року повітряне судно має національність тієї держави:
153. Відповідно до Конвенції про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень від 1999 року повітряний перевізникнесе
відповідальність за шкоду, заподіяну у випадку знищення, втрати чи
пошкодження вантажу, якщо завдання шкоди сталось внаслідок:
154. Відповідно до Конвенції про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень від 1999 року одержувач вантажу має
право застосувати проти перевізника санкції за затримку в перевезенні
вантажу, які випливають з договору, якщо вантаж не прибув після
закінчення:
155. Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової
власності 1883р. конвенційний строк складає:
156. Відповідно до Сімейного кодексу України року мінімальний вік
усиновлювача становить:
157. Відповідно до Сімейного кодексу України чи може заяву про
реєстрацію шлюбу подати особисто тільки чоловік:
158. Відповідно
до
Сімейного
кодексу
України
чи
можутьусиновлювач і усиновлений зареєструвати шлюб за правом України?

159. Відповідно до Угоди про загальні умовивиконання міжнародних
пасажирських перевезень автобусами від 1970 року, якщо цінність багажу
пасажиром не оголошена, при його втраті розмір відшкодування визначають
за законодавством:
160. Відповідно до Угоди про загальні умовивиконання міжнародних
пасажирських перевезень автобусами від 1970 року питання, що не
врегульовані в цій Угоді, регулюються законодавством:
161. Відповідно до Угоди про міжнародні залізничні перевезення
(КОТІФ) 1980 року (ЦІВ) строк давності на відшкодування збитків стосовно
відповідальності перевізника у випадку травмувань пасажирів становить:
162. Відповідно до Угоди ТРІПС підставою для кримінальної
відповідальності за порушення авторського права може бути:
163. Відповідно до Цивільного кодексу України від 2003 року до
складу спадщини НЕ можуть входити:
164. Відповідно до Цивільного кодексу України від 2003 року право
на заповіт мають:
165. Відповідно до Цивільного кодексу України від 2003 року
спадкуванням є:
166. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу протягом
якого строку може бути пред’явлене рішення іноземного суду до
примусового виконання в Україні?
167. Відповідно Сімейного кодексу України позов про розірвання
шлюбу НЕ може бути пред’явлений:
168. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про
її прийняття називається:
169. Відправним принципом у сфері речових прав є:
170. Віслер - відомий англійський художник. Одна дама замовила
йому свій портрет. Портрет виявився таким хорошим, що Віслер не захотів
його віддавати, хоча робота була замовлена і заздалегідь оплачена. Художник
став запевняти замовницю, що портрет не вдався і тому він його не віддає.
Відбувся знаменитий судовий процес, який викликаний конфліктом, з одного
боку, права власності, з іншого — права автора на публікацію. Чи можна
було змусити художника віддати цю картину «власниці», оскільки йому вже
заплатили?
171. Вкажіть в якому випадку у деліктних зобов'язаннях із заподіяння
шкоди внаслідок недоліків товару потерпіла сторона може обрати таку
колізійну прив’язку щодо відшкодування шкоди як право країни свого
проживання?
172. Вкажіть вид суспільних відносин, який не відноситься до
предмету регулювання міжнародного приватного права:
173. Вкажіть види спадкування відповідно до Цивільного кодексу
України від 2003 року?

174. Вкажіть вимоги до житла трудящого-мігранта згідно
Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів від 1977
року:
175. Вкажіть вимоги до форми складання векселя?
176. Вкажіть вірне визначення міжнародної форми розрахунків інкасо:
177. Вкажіть вірне визначення поняття «міжнародні розрахунки»:
178. Вкажіть головний орган валютного контролю в Україні:
179. Вкажіть джерела, які містять норми міжнародного цивільного
процесуального права:
180. Вкажіть дії, які згідно змісту міжнародних договорів про правову
допомогу, НЕ належать до видів міжнародної правової допомоги?
181. Вкажіть за яких умов дозволяється державі не застосовувати
норми Конвенції, до якої вона приєдналась:
182. Вкажіть коли сторони зобов’язання, що виникло внаслідок
завдання шкоди через набуття майна без належної правової підстави можуть
обрати право країну суду відповідно до Закону України «Про міжнародне
приватне право»?
183. Вкажіть колізійні норми, що застосовуються у сфері
відшкодування ядерної шкоди:
184. Вкажіть колізійну прив’язку, яка застосовується у сфері
здійснення валютних операцій:
185. Вкажіть комерційний документ, який застосовується для
здійснення міжнародних розрахунків:
186. Вкажіть країни, праву яких найбільше характерне визнання
моральної шкоди:
187. Вкажіть на які види поділяються акредитиви в залежності від
можливостей анулювати акредитив без попередження одержувача коштів:
188. Вкажіть на які види поділяються акредитиви в залежності від
наявності умови виплати за акредитивом в обмін на документи:
189. Вкажіть на які види поділяються акредитиви в залежності від
ступеня гарантованості оплати коштів:
190. Вкажіть ознаку, яка НЕ належить поняттю «визнання рішення
іноземного суду»:
191. Вкажіть орган, який входить у структуру ВОІВ:
192. Вкажіть основні вимоги національного законодавства щодо
надання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні:
193. Вкажіть основну колізійну норму, що застосовується до
недоговірних зобов’язань:
194. Вкажіть особливості міжнародно-правового регулювання
визнання рішень третейських судів:
195. Вкажіть питання, які вирішуються відповідно до зобов’язального
статуту (права, що застосовується до правочину):
196. Вкажіть питання, які НЕ вирішуються відповідно до
зобов’язального статуту (права, що застосовується до правочину):
197. Вкажіть правильне визначення банківської гарантії:

198. Вкажіть правильне визначення поняття екзекватура:
199. Вкажіть правом якої країни регулюються відносини з банківської
гарантії, що ускладнені іноземним елементом:
200. Вкажіть причини появи відумерлого майна:
201. Вкажіть територіальні межі поширення юрисдикції рішення
іноземного суду при визнанні його Україною:
202. Вкажіть термін, на протязі якого здійснюється відшкодування за
рішенням Європейського суду з прав людини, з моменту набуття ним статусу
остаточного:
203. Вкажіть типову колізійну прив’язку для регламентації трудових
відносин на морському транспорті:
204. Вкажіть типову колізійну прив’язку для регламентації трудових
відносин на річковому транспорті:
205. Вкажіть типову колізійну прив’язку для регламентації трудових
відносин на повітряному транспорті:
206. Вкажіть типову колізійну прив’язку для регламентації трудових
відносин на автомобільному транспорті:
207. Вкажіть умову визнання та виконання рішення іноземного суду,
що підлягає примусовому виконанню в Україні:
208. Вкажіть умову, коли опіка, шо встановлена над громадянином
України, який проживає за межами України, визнається дійсною в Україні:
209. Вкажіть установу, якою були розроблені Уніфіковані правила та
звичаї для документарних акредитивів?
210. Вкажіть установу, якою були розроблені Уніфіковані правила та
звичаї для інкасо?
211. Вкажіть фінансовий документ, який використовується у
міжнародних розрахунках:
212. Вкажіть форму грошових розрахунків, яка майже НЕ
врегульована на міжнародному рівні:
213. Вкажіть юридичні наслідки порушення строків виконання
рішення Європейського суду з прав людини?
214. Вкажіть який вид автономії волі не допускається при виборі
статуту деліктного зобов'язання:
215. Вкажіть, в суді якої країни буде розглядались спір між гарантом і
бенефіціаром з приводу банківської гарантії з іноземним елементом:
216. Вкажіть, на які види поділяються чеки в залежності від умов його
передавання від однієї особи до іншої:.
217. Вкажіть, яка з вказаних видів підсудності належить до
альтернативної підсудності?
218. Вкажіть, яка з вказаних видів підсудності належить до виключної
підсудності?
219. Вкажіть, яка з міжнародних угод НЕ регулює питання
авторського права:
220. Вкажіть, який з перерахованих суб’єктів не приймає участь при
акредитивній формі розрахунку:

221. Вкажіть, які фізичні особи НЕ являються резидентами України,
згідно валютного законодавства України:
222. Вкажіть, якій з перерахованих форм розрахунків притаманна
мінімальна участь банку:
223. Власник товарного знаку веде перемовини про передачу прав на
товарний знак іншій юридичній особі. Чи юридично можна вести переговори
про уступку права на товарний знак?
224. Вперше вжив термін «інтелектуальна власність»
225. Вперше термін «міжнародне приватне право» був застосований в
праці:
226. Всесвітня
організація
інтелектуальної
власності
є
спеціалізованою установою у системі:
227. Генеральні колізійні норми встановлюють застосування:
228. Згідно з Женевською конвенцією Про одноманітний закон про
чеки від 1931 року термін подання чека до оплати, якщо місце видачі чека і
місце його оплати знаходяться в різних частинах світу, дорівнює:
229. Глоса – це:
230. Глосарії – це:
231. Головною колізійною прив’язкою щодо регулювання договірних
відносин в мінародному приватному праві є:
232. Громадянин Вірменії В. прожив все життя в Україні. При житті він
набув в Україні рухоме і нерухоме майно. Після його смерті не залишилось
заповіту. За допомогою якої конвенції вирішується питання спадкування в
даному випадку?
233. Громадянин України К. після розірвання шлюбу з громадянкою
України С. не підтримував стосунків з їх спільним 6-річним сином
(громадянином П.), який проживав з своєю мамою (громадянкою С.). Через
неприязнь сина до себе громадянин К. проживаючи в Україні не включив
сина в заповіт. Чи може син (громадянин П.) претендувати на частку від
спадщини батька?
234. Громадянин України К. та громадянка Італії А. мають спільну
дитину. Проживши в Україніоднією сім’єю 7 років, вони повінчалися в
українській церкві. Чи є це підставою для виникнення у них обов’язків
подружжя?
235. Громадянин України К. уклав трудовий договір зукраїнською
авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України» про працю в Польщі. Правом
якої держави будуть регулюватись дані відносини?
236. Громадянин України М. уклав трудовий договір з українською
авіакомпанією «МАУ» про працю в Польщі. Чи ускладнені дані відносини
іноземним елементом?
237. Громадянин України проживаючи в Польщі звернувся разом
громадянкою Португалії в консульство України на території Польщі з заявою
зареєструвати їх шлюб. Яку відповідь має надати в такому випадку
консульство?

238. Громадянин України проживаючи в Польщі звернувся разом
громадянкою Польщі в консульство України на території Польщі з заявою
зареєструвати їх шлюб. Яку відповідь має надати в такому випадку
консульство?
239. Громадянин України, який постійно проживає в Україні, придбав
у Франції продукт харчування виробництва Китаю. Внаслідок його вживання
особа отруїлась. Право якої держави НЕ може бути застосоване до даних
зобов’язань з відшкодування шкоди,відповідно до Закону України «Про
міжнародне приватне право», за умови, що шкода (харчове отруєння) настала
на території Швейцарії:
240. Громадянин Франції створив винахід – апарат для штучного
дихання. Отримав патент на міжнародний винахід відповідно до вимог
Договору про патентну кооперацію (РСТ) (Patent Cooperation Treaty).
Випадково йому стало відомо, що його винахід випускається серійно і
використовується в іншій країні зразок. Куди йому звернутися в зв’язку з
порушенням авторського права?
241. Громадянину Румунії в Будапешті оформили квиток Будапешт –
Львів – Київ – Будапешт. Національна авіакомпанія «Авіалінії України»
виконує перевезення тільки на ділянці Львів – Київ. Чи вважається
перевезення на ділянці Львів – Київ міжнародним:
242. Громадянка України Л. і громадянин Алжиру К., який вже
перебуває в шлюбі з громадянкою України С. за правом України, хочуть
зареєструвати шлюб. Чи можуть вони це зробити в Україні за національним
законодавством?
243. Дайте визначення колізійної норми:
244. Дайте визначення поняття «зовнішньоторговельні операції»:
245. Дайте визначення поняття «реекспортні операції»
246. Дайте вірне визначення поняття «Індент»:
247. Дайте вірне визначення поняття інвойс»:
248. Двостороння колізійна норма:
249. Деклараційний патент на винахід –це:
250. Держава, що є членом організації, але з якоїсь причини не
ввійшла до складу керівного органу та має право брати участь у його роботі,
але без права голосу й обрання – це:
251.
Держава-член Конвенції про міжнародні залізничні
перевезення (КОТІФ) 1980 року може в будь-який момент заявити про
незастосування до пасажирів, що стали жертвами нещасного випадку на її
території, всієї сукупності положень про відповідальність перевізника у
випадку загибелі і поранення пасажирів у випадку:
252. Джентльменською угодою – є угода, яка є:
253. Директивою ЄС від 14 травня 1991 року «Про правову охорону
комп'ютерних програм» закріплений один з наступних принципів охоронии
акторських прав:
254. Диспозитивні норми – це:
255. Диспозитивні уніфіковані норми:

256. Діяльність, пов’язана з упорядкуванням і удосконаленням
законодавчих та інших нормативно-правових актів, зведення їх у єдину
внутрішньо узгоджену систему – це:
257. Для вирішення спірного питання в міжнародному приватному
праві використовують:
258. Для регулювання яких відносин в основному використовується
колізійних критерій «закон місця знаходження речі»:
259. Для того, щоб цивільні приватноправові відносини набули
міжнародного характеру достатня наявність:
260. Для чого при роботі з міжнародним договором необхідно
обов’язково враховувати застереження, зроблені державами-учасницями:
261. Для яких позовів місце розташування нерухомого майна має
суттєве значення при визначенні підсудності?
262. Для яких рішень іноземних судів строк пред’явлення до
примусового виконання в Україні більше трьох років?
263. Для якого виду спорів принцип громадянства має суттєве
значення при встановленні підсудності?
264. До групи договорів на яких ґрунтується діяльність союзів держав
у рамках ВОІВ, які які сприяють міжнародній охороні інтелектуальної
власності, НЕ відносимо:
265. До групи договорів на яких ґрунтується діяльність союзів держав
у рамках ВОІВ, які встановлюють системи класифікації і процедури їх
покращення та оновлення, НЕ відносимо:
266. До групи договорів, на яких ґрунтується діяльність союзів держав
у рамках ВОІВ, які встановлюють міжнародну охорону інтелектуальної
власності, НЕ відносимо:
267. До договорів, які знаходяться в основі практичного забезпечення
міжнародної охорони інтелектуальної власності, належать:
268. До договорів, які створюють класифікаційні системи та
процедури їх удосконалення й оновлення, належать:
269. До договорів, які формують міжнародну систему охорони
інтелектуальної власності належать:
270. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою
сторін передаватися такі спори :
271. До міжнародного комерційного арбітражу можуть, за угодою
сторін, передаватися спори:
272. До Міжнародної організації праці від кожної держави-члена
делегація складається з 4-х осіб, серед яких представники:
273. До незафіксованих творів НЕ відноситься:
274. До основних положень Паризької конвенції про охорону
промислової власності не входить:
275. До основних принципів Бернської конвенції про охорону
літературних і художніх творів НЕ відноситься:
276. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності
належать:

277. До особливостей Ордера Антона Піллера НЕ відносимо
278. До права якої держави відсилає колізійна прив’язка
«найтіснішого зв’язку» в трудових відносин з іноземним елементом?
279. До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності
застосовується право:
280. До сфери дії права, що застосовується до деліктних зобов’язань
НЕ входить визначення:
281. До торгово-посередницьких операцій не відносяться:
282. До цілей створення ВОІВ, які сформульовані в преамбулі до
Стокгольмської конвенції (1967 року) НЕ відносимо:
283. До яких видів актів належать Уніфіковані правила з інкасо?
284. До якого документу, розробленого УНІДРУА, приєдналась
Україна:
285. До якого поняття відноситься наведене визначення: « … – це
система колізійних (внутрішніх і договірних) та уніфікованих матеріальних
приватноправових норм держави, що регулюють приватноправові відносини,
ускладнені іноземним елементом»
286. До якого типу правової сім’ї відноситься Україна:
287. До якої з вказаних конвенцій в галузі міжнародних морських
перевезень Україна приєднана:
288. До якої з конвенцій з питань спадкування Україна приєдналась?
289. До якої з перерахованих конвенцій у сфері повітряних перевезень
Україна НЕ приєднана:
290. До якої правової системи відсилає одностороння колізійна норма:
291. До якої правової системи може відсилати колізійна норма:
292. Договір (угода) між двома або декількома сторонами, які
знаходяться у різних країнах про постачання товарів та надання послуг – це:
293. Договір вважається двостороннім, якщо:
294. Договір вважається укладеним відповідно до Віденської
конвенції про право міжнародної купівлі-продажу з моменту:
295. Договір ВОІВ про авторські права містить положення про те, що
обмеження на право прокату не застосовуються:
296. Договір міжнародної купівлі-продажу є:
297. Договір поставки - це договір, в якому:
298. Договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на
використання об’єкта патентного права на умовах, визначених взаємною
згодою сторін, з урахуванням вимог законодавства:
299. Договірна підсудність в міжнародному цивільному праві означає:
300. Договором про посередництво є:
301. Дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні дається на
строк:
302. Дозвіл, що надає право імпортеру ввезти певну кількість товару в
країну, називається:
303. Дозвіл, що надає право імпортеру ввезти певну кількість товару в
країну, називається:

304. Доктрина «міжнародної ввічливості» була сформульована:
305. Доктрина «міжнародної ввічливості» означає, що:
306. Доктрина «міжнародної ввічливості» полягає в тому, що:
307. Документарне інкасо це:
308. Документом, що засвідчує правову охорону торговельної марки
визнається:
309. Документом, який підтверджує наявність договору перевезення
на суднах, є:
310. Доміциль за походженням означає той доміциль, який:
311. Доміциль поділяється на такі види:
312. Домовленість у міжнародних договорах та угодах, за якої одна
держава надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користуються або буде
користуватися у подальшому будь-яка третя держава на території першої, це режим:
313. Дуалізм приватного права зарубіжних країн означає наявність у
ньому:
314. Дуалісти:
315. Екстериторіальна дія права означає:
316. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж
була прийнята:
317. З наданого переліку зобов’язань банку виберіть те, яке НЕ
випливає з договору банківського рахунку:
318. З якого віку особа набуває здатність складання заповітів у
повному обсязі за правом України?
319. З якою нормою застосовується колізійна норма?
320. За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має
застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
використовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або
основне місце діяльності сторона, яка є:
321. За загальним правилом, виплата відшкодування за рішенням
Європейського суду з прав людини здійснюється у тримісячний строк. З
якого моменту обчислюється даний термін?
322. За кількістю учасників договори поділяються на:
323. За наявності якої з наведених підстав потерпіла сторона може
заявити про розірвання договору міжнародної купівлі-продажу товарів?
324. За особливостями національних правових систем колізійні норми
поділяються на:
325. За правом якої держави визначатимуться права та обов’язки за
зобов’язанням про відшкодування шкоди, завданої громадянином Німеччини
громадянинові Німеччини в результаті бійки, що відбулася в м. Одеса:
326. За правом якої країни здійснюється нагляд та облік усиновлених
дітей?
327. За проектом певного архітектора була збудована досить красива
штаб-квартира фірми «Бул». Цю велику, світлу будівлю промисловці
використали по-своєму: поділили всі великі зали і зробили багато маленьких

кімнаток — бюро. Тоді архітектор сказав: «Що ви зробили з моїм твором? Ви
його деформували!». І виникла досить складна проблема охорони
авторського права. Знайдіть правильне рішення:
328. За формою колізійної прив’язки традиційно виділяють такі види
колізійних норм:
329. За юридичною чинністю договори поділяються на:
330. За яким колізійним принципом визначається право власності на
нерухоме майно:
331. За яким критерієм шлюбиподіляються на цивільні та релігійні?
332. За яким принципом визначається встановлення та оскарження
батьківства?
333. За яким принципом успадковують громадяни країн учасниць
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних справах від 1993 року?
334. За яких обставин може бути відмовлено у клопотанні про
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в
Україні?
335. За яких обставин усиновлювач під час усиновлення може мати
вік менше 21 року:
336. За яких підстав іноземцю може бути відмовлено у видачі дозволу
на працевлаштування в Україні?
337. За яких умов в Україні є дійсним шлюб між громадянином
України та іноземцем, що укладений за межами України відповідно до права
іноземної держави?
338. За яких умов в Україні є дійсним шлюб між особами без
громадянства, що укладений відповідно до права іноземної держави:
339. За яких умов можна звернутись за захистом своїх прав і свобод
до Європейського суду з прав людини?
340. За яких умов шлюб між іноземцями, що укладений відповідно до
права іноземної держави, є дійсним в Україні?
341. За яких умов, згідно Сімейного кодексу України,
можнаусиновити дитину, яка є громадянином України, але проживає за її
межами?
342. Загальна частина системи міжнародного приватного права
охоплює:
343. Загальне право:
344. Загальний метод міжнародного приватного права це..?
345. Загальні колізійні норми вказують на:
346. Закон громадянства поширений в:
347. Закон доміцилю характерний для:
348. Закон місця вчинення угоди, що визначає її форму це:
349. Закон України «Про міжнародне приватне право» врегульовує
виникнення права власності на майно внаслідок набувальної давності за:

350. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»
містить цілий ряд вимог щодо оформлення рішення. До таких вимог можна
віднести:
351. Закони про націоналізацію:
352. Законодавством якої країни визначається здатність особи бути
усиновлювачем?
353. Законодавством якої країни визначається право на шлюб:
354. Закритим є договір:
355. Залежно від періодичності транспортних операцій міжнародні
перевезення поділяються на:
356. Запровадження рекомендованих міжнародними організаціями
примірних законів є формою:
357. Зародження міжнародного приватного права пов’язують з
розвитком:
358. Зародження міжнародного приватного права припадає на:
359. Заслуга Бартола та Бальда полягала в наступному, вони:
360. Заслуга Ф.К. фон Савіньї полягає в тому, що він:
361. Застереження про публічний порядок існує у таких видах:
362. Застосування державами у своєму національному законодавстві
типових законів є формою:
363. Застосування закону місця заподіяння шкоди ускладнено
проблемою:
364. Застосування міжнародних звичаїв, зокрема торгових, є формою:
365. Застосування яких з перерахованих статутів призводить до
звуження речово-правового статуту:
366. Застосування якого методу часто призводить до необхідності
застосування вітчизняним судом чи іншим органом іноземного права?
367. Захист авторських прав включає:
368. Заява про реєстрацію шлюбу подається:
369. Заявка – це:
370. Зв’язок міжнародного приватного права з міжнародним
публічним правом полягає в тому, що:
371. Згідно з Женевською конвенцією Про одноманітний закон про
чеки від 1931 року термін подання чека до оплати у країні його видачі
дорівнює:
372. Згідно з Женевською конвенцією Про одноманітний закон про
чеки від 1931 року термін подання чека до оплати НЕ в країні його видачі
дорівнює:
373. Згідно законодавства України судді третейських судів виконують
свої обов’язки:
374. Згідно Закону України «Про міжнародне приватне право»
зворотне відсилання до права України приймається лише стосовно:
375. Згідно Закону України «Про міжнародний комерційний
арбітраж» підставами для відводу третейського суду є:

376. Згідно Кодексу торговельного мореплавства України 1995 року в
разі відсутності згоди сторін про застосування права відносини за договором
морського перевезення та морського круізу регулюються законодавством тієї
держави:
377. Згідно положень Бернської конвенції про охорону літературних
та художніх творів принцип громадянства автора полягає у тому, що:
378. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне
право», у разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується
право, яке:
379. Згідно положень Закону України «Про міжнародне приватне
право», у разі укладення «договору між відсутніми» (сторони правочину
знаходяться в різних державах), форма правочину визначається правом:
380. Згідно Сімейного кодексу України за загальним правилом
шлюбний вік становить:
381. Зміст «глоси Аккурсія» полягав в наступному:
382. Змістом принципу здійснення охорони на користь автора і його
правонаступників полягає є:
383. Змішаний тип правової системи являє собою поєднання елементів
правових систем:
384. Знаком охорони авторського права є:
385. Зобов’язання гаранта перед кредитором не може бути припинено
в разі:
386.
Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою
внаслідок:
387. Зобов’язання гаранта перед кредитором припиняється в разі:
388. Зовнішньоекономічний договір (контракт) це:
389. Золоте застереження в зовнішньоекономічних договорах
засноване:;
390. Ідею про те, що норми міжнародного приватного права повинні
бути закріплені на міжнародному рівні доводили:
391. Ідея про загальну уніфікацію норм права належить:
392. Імперативні норми – це:
393. Імперативні уніфіковані норми:
394. Індосамент – це:
395. Інкасо з негайною оплатою це:
396. Іноземні особи в Україні мають авторські права:
397. Іноземні особи і особи без громадянства які проживають чи
мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з
Державною службою інтелектуальної власності реалізують свої права:
398. Інтелектуальна власність в МПП носить:
399. Інтерперсональні колізії – це колізії між:
400. Іпотека – це:
401. Існують такі форми здійснення методів:
402. Істотною умовою авторського договору є:
403. Йорк-Антверпенські правила про загальну аварію підготовлені:

404. Кваліфікація за принципом lex causae означає, що:
405. Кваліфікація за принципом lex fori означає, що:
406. Кваліфікація норми права пов’язана з:
407. Квота, яка встановлюється для товарів без визначенння
конкретних країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються
називається:
408. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням групи
країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається
409. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням конкретної
країни, куди вони можуть експортуватися чи з якої вони можуть
імпортуватися називається
410. Кого серед вказаних осіб, які мають право на обов’язкову частку
у спадщині, заповідач може позбавити права на спадкування?
411. Кодифікаційна форма базисних умов поставки міститься в:
412. Кодифікаційний акт, що визначає правовий статус, завдання і
компетенцію державних органів та установ − це:
413. Кодифікація в США є:
414. Кодифікація міжнародного приватного права − це:
415. Кодифікований акт, що містить концептуальні поняття, цілі і
завдання правового регулювання, принципи, які встановлюють основні
напрямки регулювання певної сфери суспільних відносин − це:
416. Коли був прийнятий Закон України "Про міжнародний
комерційний арбітраж":
417. Коли застосовуються нетарифні методи регулювання:
418. Коли судно виходить в море, право прапору замінює прив’язка:
419. Коли трудящому-мігранту видається запрошення на роботу
відповідно до Європейської конвенції про правовий статус трудящихмігрантів від 1977 року?
420. Коли трудящому-мігранту, який прийнятий на роботу, видається
трудовий договір відповідно до Європейської конвенції про правовий статус
трудящих-мігрантів від 1977 року?
421. Колізійна норма – це…
422. Колізійна прив’язка «автономія волі» в трудових відносинах з
іноземним елементом означає:
423. Колізійна прив’язка «закон місця виконання роботи» відсилає до
держави, де:
424. Колізійна прив’язка lex domicilii означає:
425. Колізійна прив’язка lex monetal (закон валюти боргу) означає,
що:
426. Колізійна прив’язка lex patriae означає закон:
427. Колізійна прив’язка lex societatis означає
428. Колізійна прив’язка lex voluntatis застосовується до питань:
429. Колізійна прив’язка lех personalis відома в таких видах:
430. Колізійна прив’язка по-іншому називається
431. Колізійна проблема – це…

432. Колізійне питання дає відповідь на те:
433. Колізійне право - це сукупність:
434. Колізійний метод часто називається:
435. Колізійний метод ще називають:
436. Колізійний принцип lex causae означає:
437. Колізійний принцип lex fori означає закон:
438. Колізійний принцип lex loci actus включає такі різновиди
прив’язок:
439. Колізійний принцип lex loci solutionis застосовується в:
440. Колізійний принцип lex rei sitae означає:
441. Колізійний принцип lex venditoris означає закон:
442. Колізійний принцип locus regit actum означає закон:
443. Колізійний спосіб регулювання здійснюється в..:
444. Колізійно-правовий метод у міжнародному приватному праві ще
називають:
445. Колізія від латинського collision означає:
446. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі видала наступний звід
звичаїв:
447. Компетентний суд України при вирішенні питання про прийняття
клопотань про визнання і виконання рішення іноземного суду НЕ повинен
перевіряти:
448. Кому в першу чергу адресовані норми Віденської конвенції:
449. Конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень була
прийнята у:
450. Консультативний статус в рамках міжнародної організації може
бути наданий лише:
451. Контрафакція –це:
452. Концепція «автономності» арбітражної угоди полягає :
453. Концепція і практика використання законів авторського права
для забезпечення неможливості обмежити будь-якій людині право
використовувати, змінювати та розповсюджувати вихідний твір і твори,
похідні від нього:
454. Кореспондентські відносини між банками означають:
455. Країни — члени ЄС і керівні органи ЄС в питанні охорони
інтелектуальної власності таку мету:
456. Критеріями для виокремлення зовнішньоекономічного договору
від інших правочинів є:
457. Кумулятивні норми – це:
458. Кутюми – це
459. Ліцензією визнається:
460. Ліцензія, яка закріплює передачу прав інтелектуальної власності
на декілька об’єктів (взаємне надання прав користування власниками різних
охоронних документів за умови, якщо здійснення господарської діяльності
неможливе без порушень прав один одного)

461. Ліцензія, яка надає право ліцензіату на попередає детальне
знайомлення з об’єктом з метою прийняття рішення щодо доцільності
здійснення угоди
462. Ліцензування як метод регулювання ЗЕД – це:
463. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:
464. Майнові права виконавців охороняються протягом
465. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне
найменування можуть бути передані:
466. Мета уніфікації полягає в:
467. Метою діяльності Арбітражного і посередницького центру, який
функціонує в рамках ВОІВ, є:
468. Метю формальної експертизи у патентному праві є зясування
469. Міжнародна класифікація товарів та послуг містить:
470. Міжнародна патентна класифікація заснована:
471. Міжнародна підсудність це:
472. Міжнародне приватне право – це...
473.
Міжнародний комерційний арбітраж - механізм для розгляду
спорів, слухання яких проходять:
474. Міжнародний комерційний арбітраж - це:
475. Міжнародним змішаним перевезенням вантажу вважається
перевезення при якому:
476. Міжнародним знаком охорони авторського права є:
477. Міжнародні арбітражні суди є :
478. Міжнародні та національні нормативно-правові акти, які
регулюють міжнародні перевезення, містять:
479. Міжнародно-правова норма застосовується до відповідних
відносин в результаті її:
480. Мінімальний строк охорони права на літературні твори за
директивами ЄС:
481. Мінімальний термін охорони прав авторів за Всесвітньою
конценцією становить:
482. Місце арбітражного розгляду визначає:
483. Мови, які використовуватимуться в арбітражному розгляді,
визначають:
484. Можливість особи нести відповідальність за шкоду визначається:
485. Моністи:
486. На звичаєвому праві ґрунтується правова сім’я:
487. На основі системи Генеральної угоди з тарифів і торгівлі ( ГАТТ)
в процесі подальшого її упорядкування була створена:
488.
На території вільних економічних зон для іноземного інвестора
встановлюється такий правовий режим:
489. На території України дозвіл на працевлаштування від
територіальних органів Служби зайнятості України потрібен таким особам:
490. На які види норм поділяються колізійні норми за дією в
просторі?:

491. На які види поділяються колізійні норми з точки зору дії закону в
просторі:
492. На які види поділяються колізійні норми з точки зору способу
вираження волі законодавця:
493. На які частини розпадається судовий прецедент:
494. На якій мові оформлюється звернення суду України із судовим
дорученням до іноземного суду?
495. На якому етапі судового розгляду справи з іноземним елементом
суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання дозволу на
примусове виконання рішення іноземного суду, вживає заходів забезпечення
позову?
496. На яку формулу прикріплення змінюється колізійна прив’язка lex
flagi, коли судно виходить в море:
497. Навчальний курс «Міжнародне приватне право» ділиться на:
498.
Назвіть види колізійних норм в залежності від форми колізійної
прив’язки:
499. Назвіть генеральну колізійну прив’язку, що застосовується для
регулювання особистих немайнових та майнових відносин подружжя:
500. Назвіть засадничий нормативний акт для системи визнання та
примусового виконання іноземних арбітражних рішень?
501. Назвіть основні види загальної прив’язки «закон місця вчинення
акту»:
502. Назвіть основну колізійну прив’язку диспозитивних норм:
503. Назвіть основну функцію ВОІВ:
504. Найважливішою серед регіональних організацій у сфері
організації охорони інтелектуальної власності :
505. Належність майна до нерухомих або рухомих речей, а також інша
класифікація майна визначаються правом держави:
506. Написаний польською мовою оригінал з дозволу автора
переводиться на французький. Тут автор роману зберігає за собою право на
роман, а автор перекладу — право на переклад. Якщо деяка третя особа
захоче перевести роман на англійську мову з французького, то йому
знадобляться дозвіл:
507. Наслідком негативної «колізії колізій» у міжнародному
приватному праві є проблема:
508. Науковець-винахідник
створив
винахід.
Запатентував.
Отримав патент на винахід. Чи можна передати даний винахід у
правоволодіння іншої людини?
509. Національна доктрина П.Манчіні полягала в тому, що:
510. Національний режим для іноземців в міжнародному цивільному
процесі означає, що:
511. Наявність якої з вказаних обставин тягне за собою недійсність договору
перевезення автотранспортом:

512. НЕ вважається порушенням прав власника патенту на винахід,
корисну модель, промисловий зразок їх використання:

513. Негативна «колізія колізій» спостерігається тоді, коли:
514. Негативна концепція застереження про публічний порядок
означає, що:
515. Негативна концепція застереження про публічний порядок
означає, що:
516. Незацікавленого, нейтрального посередника, який допомагає
сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати
ситуацію так, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би
задовольняв інтереси усіх учасників конфлікту:
517. Некомерційна організація, яка створила безкоштовні для
використання типові договори – вільні і невільні публічні ліцензії, за
допомогою яких автори і правовнасники можуть поширювати свої твори
більш широко і вільно, а споживачі контенту легально і більш просто
користуватися цими творами:
518. Нерухоме майно може бути предметом:
519. Німецький дослідник фон Бар відстоював позицію, згідно з якою:
520. Німецький професор Карп Георг фон Вехтер чітко сформулював
принцип, за яким:
521. Німецькі юристи зводять міжнародне приватне право до:
522. Нормативна основа застосування в національних судах
іноземного права:
523. Об’єднання правових норм конкретного інституту або підгалузі
права певної галузі – це:
524. Об’єднання правових норм не відповідно до галузей права, а за
принципом регулювання значної сукупності суспільних відносин у сфері
державної діяльності, галузі господарства – це:
525. Об’єднання правових норм певної галузі права в суворо
встановленому порядку – це:
526. Об’єктом
правової
охорони
авторським
правом
є:
Оберіть системи спадкування, які склалися історично:
527. Об'єктами суміжних прав визнаються
528. Обмеження у вигляді одержання права чи дозволу від
уповноважених державних органів на ввіз (вивіз) певного об’єму товарів має
назву:
529. Обов’язкові прецеденти – це рішення всіх вищестоящих судів:
530. Обов’язковою умовою арбітражної угоди є :
531. Обсяг правової охорони винаходу визначається:
532. обсязі:
533. Обхід закону – це:
534. Одним з методів страхування валютних ризиків,
які
застосовуються учасниками ЗЕД, є:
535. Ознакою якого правового режиму майна подружжя є належність
кожному з подружжя його дошлюбного майна та майна, яке набуте у шлюбі
за власні кошти?

536. Ознакою якого правового режиму майна подружжя є право
спільної сумісної власності на майно, що нажите за час шлюбу?
537. Оперативне регулювання в сфері зовнішньоекономічної
діяльності – це:
538. Операції по обміну узгодженої кількості одного товару на інший
без використання грошових форм розрахунків відносяться до:
539. Опубліковані твори за Всесвітньою конвенцією про авторське
право поділяються за:
540. Організаційно арбітраж аd hoc становить собою:
541. Основна метою діяльності СОТ у сфері охорони інтелектуальної
вланості є:
542. Основна функція спеціальних колізійних норм:
543. Основним завданням нових договорів, ініційованих ВОІВ, є:
544. Основними актами приватного права Німеччини є:
545. Основними формами відповідальності за договором поставки є:
546. Основні вимоги щодо форми, змісту та порядку укладання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) містить:
547. Основною колізійною прив’язкою щодо зобов’язальних
правовідносин відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне
право» є:
548. Особлива частина системи міжнародного приватного права
охоплює:
549. Особливостями права інтелектуальної власності є:
550. Остання редакція “Інкотермс 2000” поділяє умови поставки на
стільки нруп:
551. Пiд регламентами міжнародних комерційних третейських судів
слід розуміти:
552. Павло Вут ознаменувався в історії науки міжнародного
приватного права ти, що він:
553. Переважне право на усиновлення дитини, яка є громадянином
України, мають іноземці, які:
554. Переконливі прецеденти – це судові рішення, які:
555. Перший в історії закон про авторське право «Статут королеви
Анни» було прийнято:
556. Першим арбітражним центром зі справді всесвітньою
орієнтацією став:
557. Першим у XIX ст. міжнародним правовим документом у сфері
інтелектуальної власності був:
558. Письмова пропозиція на продаж відповідної партії товарів
одному можливому покупцю з вказівкою терміну відповіді, на протязі якого
він пов’язаний своєю пропозицією і не може зробити пропозицію іншим
покупцям – це:
559. Письмове підтвердження боржником-трасатом своєї згоди
здійснити платіж за векселем в зазначений термін називається:

560. Питання про те, який з двох або декількох правопорядків повинен
кваліфікуватися як компетентний стосовно конкретного правовідношення в
міжнародному приватному праві іменується:
561. Північноамериканська угода про свободу торгівлі закріплює:
562. Під валютним застереженням варто розуміти:
563. Під терміном «націоналізація» розуміють:
564. Під час виконання польоту в міжнародному просторі повітряне
судно перебуває під юрисдикцією:
565. Під час морського перевезення пасажир А. перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння переліз через борт корабля і впав в воду, в результаті
чого отримав тілесні ушкодження. Капітан судна виконав всі дії щодо
транспортування пораненого пасажира гелікоптером до медичної установи і
продовжив рейс. Яке рішення повинен прийняти суд, який розглядає справу
за відповідним позовом відповідно до Афінаської конвенції про перевезення
морем пасажирів та їх багажу від 1974?
566. Підстави для скасування арбітражного рішення:
567.
Підтвердженням укладення договору перевезення вантажу
автотранспортом відповідно до Конвенції про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 1956 року є:
568. Після смерті громадянина України К, який постійно проживав в
Білорусії, залишилось рухоме і нерухоме майно в Білорусії. При житті
громадянин К. не склав заповіт, спадкоємців не мав. Відповідно до
законодавства Білорусії, де проживав спадкодавець, в таких випадках майно
переходить у власність держави. Якій державі перейде майно?
569. Плагіатом вважається:
570. Подвійна природа джерел правового регулювання означає:
571. Позитивна «колізія колізій» спостерігається тоді, коли:
572. Позитивна концепція застереження про публічний порядок
означає, що:
573. Позначте визначення, яке розкриває поняття «міжнародні
комерційні правочини» (зовнішньоекономічні правочини)
574. Позначте вірне правило, що застосовується до визначення форми
зовнішньоекономічного договору, однією із сторін якого є громадянин чи
юридична особа України:
575. Позначте питання, що НЕ регулюються Віденською конвенцією
про договори міжнародної купівлі-продажу товарів :
576. Позначте питання, що регулюються Віденською конвенцією про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів :
577. Положення Бернської конвенції 1971 року спрямовані на
охорону:
578. Положення Паризької конвенції від 1883 року спрямовані на
охорону:
579. Положення про те, що норми міжнародного приватного права
повинні бути закріплені у внутрішньодержавному праві відстоювали:

580. Положення Римської конвенції від 1961 року спрямовані на
охорону
581. Поняття «деліквент» означає:
582. Порука припиняється в разі:
583. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом держав учасниць Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері
інтелектуальної власності від 6 березня 1998 р. є:
584. Похідний твір – це:
585. Права на рухоме майно визначається за законом країни, де:
586. Правило, яке склалося давно, систематично застосовується, хоч і
не вимагає своєї фіксації у певній правовій формі:
587. Право брати участь у роботі міжнародної організації з правом
дорадчого голосу має:
588. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що за
правочином перебуває в дорозі, визначаються правом держави:
589. Право на позов про відповідальність перевізника залізничним
транспортом у випадку смерті пасажира відповідно до Конвенції про
міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 року (ЦІВ) припиняється у
випадку, якщо правомочна особа не повідомила про відповідний нещасний
випадок перевізнику протягом:
590. Право пріоритету означає , що:
591. Право промислової власності регулює:
592. право сторони, що здійснює вирішальне виконання за договором.
593. Право третейського суду розглядати певний спір між суб’єктами
підприємницької діяльності визначається:
594. Право якої країни відсутнє в переліку можливих для обрання
потерпілою стороною до вимоги про відшкодування шкоди?
595. Право якої країни застосовується до договору міжнародного
перевезення вантажу за відсутності угоди сторін щодо нього?
596. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного
договору комісії (консигнації) за відсутності угоди сторін щодо нього?
597. Право якої країни застосовується при визначенні заповідальної
правоздатності особи?
598. Право якої країни застосовується при відшкодуванні шкоди,
завданої повітряним чи водним транспортом, за участю іноземного елемента?
599. право, що має найбільш тісний зв’язок із правочином;
600. Правова доктрина – це:
601. Правовий статус яких речей визначається їх «особистим
законом», а не правом місця знаходження речі:
602. Правовідносини стають міжнародними, якщо виникають з
приводу майна, що знаходиться:
603. Правом якої держави регулюється зовнішньоекономічна угода
щодо нерухомості:

604. Правом якої держави регулюється спадкування нерухомого
майна відповідно до Закону України «Про міжнародне право України» від
2005 року?
605. Правом якої держави регулюється спадкування рухомого майна,
яке підлягає державній реєстрації в Україні, відповідно до Закону України
«Про міжнародне право України» від 2005 року?
606. Правом якої держави регулюються відносини між опікуном та
особою, що перебуває під опікою відповідно до Закону України «Про
міжнародне приватне право» від 2005 року?
607. Правом якої країни визначається процесуальна правоздатність і
дієздатність іноземних осіб в Україні?
608. Правом якої країни визначаються наслідки усиновлення або його
припинення:
609. Правом якої країни регулюються зобов’язання щодо утримання
дитини?
610. Правом якої країни регулюються питання пенсійного
забезпечення трудящого-мігранта згідно Конвенції про правовий статус
трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць СНД від 2008 року?
611. Праву якої держави підпорядковується форма здійснення угоди:
612. Праву якої держави підпорядковується форма правочинів щодо
нерухомості?
613. Прапор, під яким іде судно, свідчить про те, що:
614. Предмет міжнародного приватного права – це міжнародні
приватноправові відносини, що охоплюють:
615. Предметом міжнародного приватного права є:
616.
При акредитивній формі розрахунків бенефіціар – це:
617. При арбітражі аd hoc застосування положень того чи іншого
регламенту можливе тільки:
618. При укладенні шлюбу в Україні підстави щодо недійсності
шлюбу застосовуються відповідно до:
619. При яких організаціях України існують постійно діючі
міжнародні комерційні арбітражі?
620. Прив’язка lex rеі sitae означає:
621. Прив’язка колізійної норми вказує на..?
622. Принцип «автономії волі сторін» був сформульований:
623. Принцип «автономія волі сторін» означає, що:
624. Принцип міжнародного договору, згідно з яким норми договору
не можна довільно, без згоди інших держав-учасниць договору, змінювати,
означає його:
625. Принцип національного режиму полягає у тому, що:
626. Принцип свободи заповітів може бути обмежений:
627. Принцип, за яким країна-учасниця угода надає громадянам іншої
країни союзу такий же обсяг прав інтелектуальної власності як і громадянам
своєї країни:

628. Принцип, згідно з яким право не буде застосовуватися, якщо
справа вочевидь має лише незначне відношення до вказаного права, а
набагато більше пов’язане з іншим правом називається:
629. Принцип, згідно з яким право не буде застосовуватися, якщо
справа вочевидь має лише незначне відношення до вказаного права, а
набагато більше пов’язане з іншим правом називається:
630. Принципом Угоди ТРІПС:
631. Прихильником застосування якого методу був німецький юрист
Франц Кан?:
632. Приховані колізії можуть мати такі форми:
633. Причинний зв'язокміж протиправною поведінкою делінквента та
заподіяною шкодоюяк умову виникнення деліктного зобов'язання визнають:
634. Продаж векселетримачем векселя банку до настання терміну
платежу за векселем називається:
635. Промислова власність підлягає охороні у випадках, якщо:
636. Процедура видачі патентів за Договором про патентну
кооперацію (РСТ):
637. Процедуру розгляду справи міжнародним комерційним
арбітражем визначають:
638. Процесуальне право якої країни застосовує суд, розглядаючи
справу з іноземною особою?
639. Реальні статути, пов’язані з:
640. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності належить до
недержавних органів:
641. Речове право – це система цивільно-правових норм, які
регулюють такі майнові відносини, в яких уповноважені особи можуть
здійснювати свої права на майно (річ), …
642. Речові права характеризуються основними рисами, що
відрізняють їх від прав зобов’язальних:
643. Різницю між національним і міжнародним правом підкреслюють
644. Різновидами «іноземного елементу» є:
645. Рішення третейських судів:
646. Розміщення на творах знаку авторського права передбачено:
647. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами, укладеними
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності,
предметом яких є товари (роботи, послуги), здійснюються відповідно до:
648. Роялті – це:
649. Семюел Беккет написав у своєму заповіті: «Я не хочу, щоб мої
п'єси грали жінки». Надайте правову оцінку такого побажання автора твору
650. Сервітут – це:
651. Серед «комітетів експертів», які створені в рамках ВОІВ на
доповнення до асамблей союзів, виділяють такі групи:
652. Система Загальної та Особливої частини міжнародного
приватного права є:

653. Система правових засобів, зокрема процедур попередження та
подолання юридичних колізій, яка сприяє взаємодії міждержавних та
національних правових систем – це:
654. Система правових засобів, зокрема процедур попередження та
подолання юридичних колізій, яка сприяє взаємодії міждержавних та
національних правових систем – це:
655. Система речових прав в Англії і США ототожнюється з:
656. Склад третейських суддiв:
657. Службовим винаходом визнається
658. Спадкова трансмісія має місце коли:
659. Спадкування за законом означає, що:
660. Специфікою відносин у міжнародному приватному праві є
наявність:
661. Специфічною рисою Німецького цивільного уложення є
наявність у ньому значної кількості:
662. Спосіб (форма) систематизації законодавства, який полягає у
зовнішньому впорядкуванні вже наявних нормативних актів без зміни змісту
норм права, які містяться в них – це:
663. Спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, який полягає в
їх удосконаленні через зміну змісту (переробку і узгодження) юридичних
норм, пов’язаних загальним предметом правового регулювання, і об’єднання
у новий єдиний нормативно-правовий акт – це:
664. Спосіб (форма) систематизації, який полягає в об’єднанні кількох
нормативно-правових актів, що діють в одній і тій самій сфері суспільних
відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту –
це:
665. Статут деліктного зобов’язання НЕ поширюється на:
666. Створення зведених кодифікованих актів для основних галузей
законодавства – це:
667. Стороною договору банківського рахунку можуть виступати:
668. Строк дії свідоцтва про зазначення походження товару становить:
669. Суб’єктами відносин в міжнародному приватному праві є:
670. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
671. Судовий прецедент розпадається на:
672. Судовий прецедент – це принцип, на основі якого
ухвалене рішення у конкретній справі є обов'язковим при вирішенні в
майбутньому всіх аналогічних справ:
673. Судові прецеденти поділяються на:
674. Сутність колізійного методу полягає в тому що:
675. Сутність колізійного регулювання полягає в тому, щоб
визначити:
676. Сутність матеріально-правового методу полягає в тому що:
677. Теорія інкорпорації означає те, що:
678. Теорія міжнародно-правової спільності полягає в тому, що:
679. Теорія трансформації означає те, що:

680. Теорія трансформації щодо міжнародного договору визначає
його:
681. Територіальний характер авторського права може бути
подоланий
682. Територіальність права полягає в тому, що:
683. Термін «acquis communautaire (acquis)» означає:
684. Термін «зазначення походження товару» включає:
685. Термін «інкасо» означає:
686. Термін «лоро» означає:
687. Термін «міжнародне приватне право» був вперше застосований у:
688. Термін «міжнародне приватне право» вперше був вжитий:
689. Термін «ностро» означає:
690. Термін «соло» означає:
691. Термін «тратта» означає:
692. Термін охорони авторських прав за Бернською конвенцією:
693. Тісний зв’язок міжнародного приватного права з цивільним
правом полягає в тому, що:
694. Тлумачення норми права тісно пов’язано з її:
695. Товарообмінні
(бартерні)
операції
суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків через
банки, підлягають ліцензуванню:
696. Трансмісія – це:
697. Третейський суд (міжнародний комерційний арбітраж) може
продовжити розгляд справи та прийняти рішення у випадках:
698. Третейські судді обираються:
699. Третейські суди як юрисдикційний орган:
700. У випадку втрати з вини перевізника автотранспортом
документів, зазначених у вантажній накладній, перевізник:
701.
У застосуванні будь-якого із законів, визнаних Конвенцією
про колізії законів, які стосуються форми заповітів від
1961 року, як застосовні, може бути відмовлено у випадку:
702. У міжнародному приватному праві існують три різновиди
статутів деліктних зобов'язань. Серед запропонованих варіантів вкажіть той,
який до них НЕ належить:
703. У науці міжнародного приватного права «негативною колізією» в
сфері деліктних зобов’язань називається:
704. У розумінні ГК України зовнішньоекономічною діяльністю
суб'єктів господарювання є:
705. У складі Торгово-промислової палати об’єднуються підприємства
за такою ознакою:
706. У французькій доктрині до міжнародного приватного права
відносять перш за все норми:
707. У чому полягає відмінність між міжнародним публічним правом
та міжнародним приватним правом?

708. У чому полягає головна відмінність зовнішньоекономічного
договору від цивільно-правового договору з іноземним елементом:
709. У чому полягає основна функція Міжнародної організації праці?
710. У чому полягає основний парадокс міжнародного приватного
права:
711. У чому полягає спільна риса між міжнародним публічним правом
та міжнародним приватним правом?
712. У чому полягає характерна особливість рішень міжнародного
комерційного арбітража?
713. У чому полягають основні зобов’язання держав-учасників
Віденської конвенції 1980 ?
714. У чому суть інтерперсонального права:
715. У яких випадках відповідь на пропозицію укладення
договору вважається акцептом?
716. У яких випадках може бути відмовлено у клопотанні про надання
дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в Україні?
717. У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором,
підлягають ввезенню на митну територію України?
718. У якій з форм іноземне судове доручення НЕ може бути
оформлене?
719. У якій країні була створена перша в Європі національна піратська
партія?
720. У якому році була заснована Всесвітня організація
інтелектуальної власності:
721. У якому році Україна приєдналась до Міжнародної конвенції з
охорони нових сортів рослин?
722. Угода про міжнародне вантажне сполучення 1951 року і
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення в редакції 1980 року
закріплюють дві різні форми залізничної накладної. Відповідно до якого з
вказаним міжнародних актів повинна оформлюватись залізнична накладна,
якщо вантаж перевозиться з країни, де діє Угода від 1951 року, до країни, де
діє Конвенція від 1980 року?
723. Угодами, в яких хоча б однією із сторін є комерсант
називаються:
724. Угодами, в яких хоча б однією із сторін є комерсант
називаються:
725. Угоди, які дозволяють міжнародному посереднику закуповувати
й продавати товари від власного імені, але за рахунок експортера або
імпортера, є:
726. Угодою, яка обумовила в якості одного з напрямків діяльності
СОТ охорону та регулювання торговельного обігу прав інтелектуальної
власності і, зокрема, об'єктів авторських прав:
727. Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
(TRIPS), було підписано:

728. Укладення міжнародного договору, в якому містяться однорідні
норми, що повинні застосовуватись при здійсненні, припиненні чи
встановленні міжнародних зв’язків є:
729. Україна є членом ВОІВ з:
730. Україна не є членом наступної організації:
731. Умови проведення націоналізації визначаються:
732. УНІДРУА – це:
733. Уніфікація – це процес:
734. Уніфікація з латинської unie facere означає:
735. Уніфікація міжнародного приватного права − це:
736. Уніфіковані колізійно-правові норми:
737. Уніфіковані матеріально-правові норми:
738. Уніфіковані цивільно-правові норми:
739. Учасниками арбітражного процесу можуть бути?
740. Учасниками Євразійської патентної конвенції є держави - члени:
741. Ф.К. фон Савіньї розробив концепцію, згідно з якою для
визначення того, який з територіальних законів має бути застосований
необхідно встановити:
742. Форма арбітражного рішення:
743. Форма переказного векселя відповідно до національного
законодавства містить обов’язкові реквізити, кількість яких більше на один
порівняно з простим векселем. Вкажіть, який із вказаних реквізитів не
належить простому векселю:
744. Форма угоди підпорядковується:
745. Формами розрахунків у міжнародній торгівлі не є:
746. Формула прикріплення – це:
747. Французький цивільний кодекс містить заборону для суддів
виносити рішення у справах у вигляді:
748. Французький юрист Аржантре розподілив закони (статути) за
категоріями:
749. Фундаментальна праця «Система сучасного римського права»
1849 р. була написана:
750. Функціонують постійні арбітражні (третейські) органи в
правовому полі, яке утворюється:
751. Характерною ознакою особистих статутів є те, що вони:
752. Хто вважає, що внутрішні і міжнародні правові системи
формують єдність:
753. Хто вивчає, узагальнює та публікує зводи звичаїв:
754. Хто вивчає, узагальнює та публікує зводи звичаїв:
755. Хто з перерахованих нижче науковців відстоював позицію, що
міжнародне приватне право відноситься до міжнародного права в широкому
розумінні слова?:
756. Хто з перерахованих нижче науковців відстоював позицію, що
міжнародне приватне право відноситься до цивільного, тобто внутрішнього

права, а наука міжнародного приватного права є однією з цивільно-правових
наук?:
757. Хто з перерахованих нижче науковців відстоював позицію, що
міжнародне приватне право утворює полісистемний комплекс та не
виключається з відповідних національно-правових систем чи з міжнародного
публічного права?
758. Центральним керівним органом Всесвітньої організації
інтелектуальної власності є:
759. Цивільно-правовим засобом захисту авторських прав є:
760. Цивільно-правові відносини – це..?
761. Часткова кодифікація законодавства, яка являє собою норми,
створені судовою практикою характерна для:
762. Через установи яких банків здійснюються міжнародні
розрахунки?
763. Через які банки здійснюються резидентами України міжнародні
розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів, наданням послуг та
іншими комерційними угодами?
764. Чи дозволяє обсяг цивільної процесуальної дієздатності
іноземних осіб в Україні доручати ведення справи представникові?
765. Чи допускається примушення жінки до шлюбу згідно Сімейного
кодексу України?
766. Чи є Україна членом УНІДРУА:
767. Чи застосовується право іноземної держави в Україні, якщо дія
чи інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування
шкоди, за законодавством України не є протиправною?
768. Чи зобов’язана жінка (наречена) повідомляти чоловіка
(нареченого) про стан свого здоров’я відповідно до Сімейного кодексу
України?
769. Чи компетентні дипломатичні представництва держав членів
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних справах від 1993 року на території інших держав-членів
Конвенції у справах про спадкування представляти громадян своєї держави?
770. Чи має право держава позбавити суб’єкта ЗЕД режиму
найбільшого сприяння?
771. Чи мають право діти приєднатись до трудящого-мігранта в країні,
де він працює відповідно Європейської конвенції про правовий статус
трудящих-мігрантів від 1977 року?
772. Чи може внутрішнє право інших країн виступати джерелом
міжнародного приватного права України:
773. Чи може іноземець отримати дозвіл на працевлаштування в
Україні, якщо на момент оформлення дозволу він відбуває покарання за
злочин?
774. Чи може міжнародний договір, в якому не бере участь Україна,
застосовуватись українським судом для регулювання правовідносин:

775. Чи може судовий прецедент застосовуватись українським судом
для регулювання правовідносин:
776. Чи можливе з боку держави примусове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта?
777. Чи можливо накласти арешт на майно, яке належить іноземній
державі та знаходиться на території України?
778. Чи повинен територіальний орган Державної служби зайнятості в
разі анулювання дозволу на працевлаштування іноземця в Україні
повідомляти інші державні органи?
779. Чи поширюється Європейська конвенція про правовий статус
трудящих-мігрантів від 1977 року на працю акторів естради, які на короткий
проміжок часу запрошені за кордон працювати?
780. Чи поширюється Європейська конвенція про правовий статус
трудящих-мігрантів від 1977 року на працю прикордонних працівників, які
працюють за кордоном?
781. Чи поширюється Європейська конвенція про правовий статус
трудящих-мігрантів від 1977 року на працю моряків?
782. Чи поширюються норми Конвенції про правовий статус
трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць СНД від 2008 року
на сезонних працівників?
783. Чим обумовлена специфіка сімейних відносин у різних правових
системах?
784. Чим ознаменувався 1834 рік в історії науки міжнародного
приватного права?:
785. Чисте інкасо це:
786. Членами Північноамериканської асоціації вільної торгівлі є:
787. Членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності може
стати:
788. Членом якої з вказаних конвенцій в галузі міжнародних морських
перевезень є Україна:
789. Чому обов’язковість прецеденту є відносним поняттям тому, що:
790. Шлюби, які укладаються між особами однієї статі, сімейне
законодавство України …
791. Що виступає об’єктом розгляду Європейського суду з прав
людини?
792. Що виступає обов’язковою умовою арбітражної угоди :
793. Що відноситься до необов’язкових джерел в англійському праві:
794. Що відноситься до обов’язкових джерел в англійському праві:
795. Що відноситься до реальних статутів?:
796. Що відносять до одного з необов’язкових джерел у доктрині
країн континентальної цивільно-правової сім’ї:
797. Що відносять до одного з обов’язкових джерел у доктрині країн
континентальної цивільно-правової сім’ї:
798. Що з перераховано нижче визначається як негативна колізія:
799. Що з перерахованого не є засобом уніфікації:

800. Що з перерахованого НЕ являється формою розрахунків:
801. Що з перерахованого нижче визначається негативною
концепцією застереження про публічний порядок:
802. Що з перерахованого нижче визначається негативною
концепцією застереження про публічний порядок:
803. Що з перерахованого нижче визначається позитивною
концепцією застереження про публічний порядок:
804. Що з перерахованого нижче НЕ відноситься до сфери
міжнародного приватного права:
805. Що з перерахованого нижче НЕ є «іноземним елементом»?:
806. Що з перерахованого нижче НЕ є завданням міжнародного
приватного права?:
807. Що з перерахованого нижче НЕ є недоліком колізійного методу
правового регулювання:
808. Що з перерахованого нижче НЕ є перевагою матеріального
методу правового регулювання:
809. Що може суттєво змінювати зміст міжнародного договору:
810. Що не вважається джерелом міжнародного приватного права в
Україні:
811. о не визнається офіційним джерелом приватного права у
Німеччині:
812. Що не визнається офіційним джерелом приватного права у
Франції:
813. Що НЕ відносимо до випадків відмови у визнанні або виконанні
арбітражного рішення?
814. Що не відноситься до майнових відносин?:
815. Що не відноситься до необов’язкових джерел в англійському
праві:
816. Що НЕ відноситься до обов’язкових джерел в англійському
праві:
817. Що НЕ відноситься до обов’язкових джерел в англійському
праві:
818. Що НЕ відноситься до особистих статутів?:
819. Що НЕ відноситься до процедур колізійно-правового механізму?:
820. Що НЕ є методом міжнародного приватного права?:
821. Що НЕ є ознакою особистого немайнового права фізичних осіб:
822. НЕ є ознакою особистого немайнового права фізичних осіб:
823. Що НЕ є ознакою особистого немайнового права фізичних осіб:
824. Що НЕ є результатом процесу кодифікації:
825. Що НЕ є способом (формою) систематизації нормативноправових актів:
826. Що НЕ є формами застосування результатів процесу уніфікації:
827. Що НЕ охоплюють особисті немайнові відносини?:
828. Що означає безумовність національного режиму для іноземних
осіб у судовому провадженні в Україні?

829. Що означає договірна підсудність?
830. Що означає колізійна прив’язка lex patriae:
831. Що означає поняття «колідуючі закони»:
832. Що означає поняття «умови шлюбу»?
833. Що означає термін «ембарго»?
834. Що розуміє український закон під «правом країни, з яким
контракт має найбільш тісний зв'язок»:
835. Що розуміють під поняттям «іноземне судове доручення» в
міжнародному цивільному процесі?
836. Що слід розуміти під «національністю» твору:
837. Що таке «приховані колізії»:
838. Що таке інтертемпоральні колізії:
839. Що таке колізійне право:
840. Що таке колізія права в міжнародному приватному праві?
841. Що таке піратство?
842. Що являється датою базисної вартості валютного кошика при
багатовалютному застереженні?
843. ЮНСІТРАЛ – це:
844. Як
вирішується
проблема
зворотного
відсилання
за
законодавством України:
845. Як законодавство України визначає операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?
846. Як здійснюється вибір права, що застосовується у міжнародному
комерційному арбітражі:
847. Як називається угода, що надає право купувати або продавати
валюту за визначеним курсом протягом обумовленого часу за винагороду,
що сплачується продавцю?
848. Як називається банк, який здійснює платіж при акредитивній
формі розрахунків?
849. Як називається договір, який породжує зобов'язання банку по
вчиненню банківських операцій по розрахунках і касовому обслуговуванню
та виконується з допомогою вчинення окремих односторонньо зобов'язуючих
цивільно-правових угод, наділених рисами договорів позики, зберігання,
доручення і комісії?
850. Як називається письмовий наказ трасанта, адресований боржнику
(трасату), сплатити третій особі (ремітенту) в зазначений термін позичену
суму?
851. Як називається розпорядження суду про дозвіл виконання
рішення іноземного суду?
852. Як називається угода купівлі-продажу певної валюти за курсом,
зафіксованим на момент укладання угоди, з виконанням через визначений
термін?
853. Як називається форма багатовалютного застереження, при якому
ціна на момент укладання контракту фіксується в декількох валютах, а при
настанні платежу експортер має право вибору валюти платежу?

854. Як позначається принцип, згідно з яким суд, не дивлячись на
«іноземний елемент» у правовідносинах, не застосовує іноземне право для
вирішення цивільно-процесуальних питань по справі:
855. Як позначається принцип, згідно з яким суд, не дивлячись на
«іноземний елемент» у правовідносинах, не застосовує іноземне право для
вирішення цивільно-процесуальних питань по справі:
856. Як розуміється закон місця скоєння делікту в законодавстві
різних країн:
857. Як розуміється колізійна прив’язка «особистий закон фізичної
особи»:
858. Як розуміється прив’язка lex venditoris:
859. Як слід розуміти «закон вчинення делікту»:
860. Як ще можна назвати «приховані колізії»:
861. Як ще по-іншому називають англо-американську правову сім’ю:
862. Як ще по-іншому називають романо-германську правову сім’ю
863. Яка з вказаних конвенцій регулює правила перевезення
пасажирів залізницею між Україною та Німеччиною:
864. Яка з вказаних обставин НЕ є підставою застосовувати Афінську
конвенцію про перевезення морем пасажирів та їх багажу від 1974 року:
865. Яка з вказаних операцій страхування зовнішньоекономічних угод
від валютних ризиків поєднує в собі готівкову купівлю-продаж валюти з
одночасними укладенням угоди на певний строк?
866. Яка з вказаних справ з іноземним елементом НЕ підсудна судам
України?
867. Яка з вказаних умов НЕ є підставою вважати, що зобов’язання із
заподіяння шкоди має зв’язок більше ніж з одним правопорядком?
868. Яка
з
вказаних
характерних
рис
НЕ
притаманна
багатовалютному застереженню:
869. Яка з наведених ознак НЕналежить принципу надання іноземцям
захисту цивільних прав на засадах національного режиму?
870. Яка з наведених ознак перевезення свідчить про його
міжнародний характер:
871. Яка з ознак характеризує лінійне судноплавство:
872. Яка з ознак характеризує трампове судноплавство:
873. Яка з перерахованих країн не відноситься до гібридної правової
системи:
874. Яка з перерахованих країн НЕ відноситься до романогерманської правової системи:
875. Яка з перерахованих країн НЕ е відноситься до системи
загального права:
876. Яка з перерахованих нижче аксіом не відноситься до колізійного
вчення відомого голландського юриста Ульріха Губера?
877. Яка з перерахованих нижче колізійних прив’язок не виділяється
Бальдом в його вченні?:

878.
Яка
з
перерахованих
умов
дозволяє
застосувати
Конвенцію
про
договір
міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 1956
року до будь-якого договору автомобільного перевезення
вантажів за винагороду:
879. Яка з правових систем держав базується на віровченнях:
880. Яка з теорій щодо вступу міжнародних договорів в силу
застосовується в Україні:
881. Яка з цих організацій є міжнародною неурядовою організацією:
882. Яка колізійна прив’язка застосовується до форми трудового
договору?
883. Яка колізійна прив’язка застосовується при встановленні права,
яким регулюється спадкування нерухомого майна?
884. Яка колізійна прив’язка застосовується у деліктних зобов'язаннях
із заподіяння шкоди внаслідок недоліків товару, якщо потерпіла сторона не
використала можливість вибрати право?
885. Яка колізійна прив’язка НЕ застосовується у спадкових
відносинах з іноземним елементом?
886. Яка колізійна прив’язка НЕ застосовується у сфері регулювання
деліктних зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої в дорожньотранспортній пригоді:
887. Яка колізійна прив’язка полягає в основі більшості субсидіарних
колізійних прив’язок у зовнішньоекономічних контрактах:
888. Яка колізійна прив’язка, згідно з національним законодавством
країн світу, застосовується при вчиненні дій, що порушують конкуренцію, за
участю іноземного елемента?
889. Яка міжнародна організація відіграє основну роль у
нормотворенні з питань праці?
890. Яка особа має права представляти в суді іноземну особу без
доручення?
891. Яка особа має право подавати клопотання про визнання і
виконання рішення іноземного суду?
892.
Яка правова сім’я сформувалась на основі римського цивільного
права:
893. Яка редакція ІНКОТЕРМС є останньою на сьогодні?
894. Яка сторона міжнародних грошових зобов’язань піддається
ризику втрат від девальвації валюти платежу?
895. Яка теорія закріплена в Законі України «Про міжнародне
приватне право» для визначення особистого закону юридичної особи:
896. Яка теорія основана на принципі «іноземний закон не підлягає
застосуванню лише у випадках, коли він суперечить місцевим нормамзаборонам, тобто є несумісним з місцевим правопорядком»?
897. Яка форма передбачена для зовнішньоекономічних угод за
участю українських осіб:

898. Яке з перерахованих визначень є найбільш точним?
«Одностороння колізійна норма» - це:
899. Яке з положень невірне: «Згідно Французького цивільного
кодексу суддя не має права відмовити у вирішенні спору, посилаючись на»:
900. Яке з положень невірне: «У процесі вирішення конкретної справи
суддя може»:
901. Яке загальне обмеження терміну позовної давності передбачає
Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
(Нью-Йорк, 1974р.)?
902. Яке загальне правило розмежування підсудності закріплено в
більшості міжнародних договорів про правову допомогу?
903. Яке законодавство застосовується при виконанні доручень
іноземних судів щодо вчинення окремих процесуальних дій на території
України?
904. Яке значення має типове арбітражне застереження, яке
пропонується постійно діючим арбітражними установами:
905. Яке право застосовується для регулювання трудових відносин
напідприємствах з іноземними інвестиціями?
906. Яке співвідношення і правовий режим мають такі дві конвенції як
Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних
повітряних перевезень від 1929 року (Варшава) та Конвенція про уніфікацію
деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 1999 року
(Монреаль):
907. Який з етапів розгляду спору у постійно діючих міжнародних
комерційних судах є необов’язковим:
908. Який варіант невірний: «Правові прецеденти класифікують»:
909. Який вид взаємності надається у галузі авторського права:
910. Який договір є основним видом зовнішньоекономічних
контрактів:
911. Який документ надає особа митному органу, під час ввезення
об’єкта іноземної інвестиції для гарантування її зарахування?
912. Який елемент колізійної норми містить об’єктивний критерій,
який сприяє встановленню застосовного права:
913. Який з видів статутів не виділяється Бартолом в його теорії?:
914. Який з вказаний нормативно-правових актів України НЕ містить
норм міжнародного цивільного процесу?
915. Який з вказаних нормативно-правових актів України містить
матеріальні норми щодо врегулювання порядку усиновлення іноземцями
дітей, які є громадянами України:
916. Який з вказаних принципів є принципом міжнародної охорони
авторських прав:
917. Який з вказаних суб’єктів не приймає участь в процесі
розрахунків за інкасо?

918. Який з елементів спадкових відносин НЕ підлягає регулюванню
правом держави, до якої відсилає генеральна колізійна прив’язка, якщо
спадкоємець має відмінний від спадкодавця особистий закон?
919. Який з перерахованих документів був прийнятий Римським
інститутом з уніфікації приватного права:
920. Який з перерахованих документів не був прийнятий
Міжнародною торговою палатою:
921. Який з перерахованих документів, що містять міжнародні норми
у сфері банківських гарантій, належить до міжнародних договорів?
922. Який з принципів визначення країни, законодавством якої
регулюються правові наслідків шлюбу, є хибним?
923. Який з цих нормативних актів повністю присвячений
регулюванню відносин з «іноземним елементом»:
924. Який з цих нормативних актів тільки частково присвячений
регулюванню відносин з «іноземним елементом»:
925. Який загальний порядок залучення іноземців, що тимчасово
проживають в Україні, до праці встановлено на території України?
926. Який закон України містить колізійні норми з питань
спадкування?
927. Який змімт принципу свободи авторського договору?
928. Який із вказаних суб’єктів не має права на звернення до
Європейського суду з прав людини за захистом свої прав, що порушені
Україною?
929. Який із засобів правового захисту може використати покупець у
разі невиконання продавцем його зобов’язань за договором купівлі-продажу
товару?
930. Який критерій зазвичай НЕ береться до уваги при визначені
підсудності справи в міжнародних договорах?
931. Який критерій згідно українського законодавства НЕ береться до
уваги при визначені підсудності справи?
932. Який метод не є методом правового регулювання у
міжнародному приватному праві:
933. Який момент має визначальне значення при типізації умов
договору згідно з Правилами ІНКОТЕРМС
934. Який нормативний акт України має перевагу при визначенні
права, що підлягає застосуванню до договірних відносин сторін
зовнішньоекономічних контрактів?
935. Який основний порядок укладання договору міжнародної
купівлі-продажу товарів:
936. Який принцип є основоположним в Бернській конвенції:
937. Який принцип застосовується при спадкуванні майна за
кордоном?
938. Який принцип лежить в основі формування органів Міжнародної
організації праці?

939. Який режим надається іноземцям щодо захисту їх цивільних прав
згідно міжнародних договорів?
940. Який
статут
регулює
питання
тлумачення
зовнішньоекономічного контракту та наслідки його недійсності:
941. Який термін дається боржнику (відповідачу) для подання
можливих заперечень проти клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду в Україні?
942. Який термін обмежує імпорт продукції з моменту переказу
валюти нерезиденту:
943. Який термін позовної встановлено Конвенцією про позовну
давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк,1974р.)?
944. Який тип зовнішньоекономічної угоди передбачає найбільш
низьку вартість для продавця:
945. Який характер мають загальні колізійні прив’язки:
946. Який характер мають колізійні норми щодо спадкування
нерухомості:
947. Який характер мають норми Віденської конвенції 1980 року про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів?
948. Який шлюб називають «кульгаючим»?
949. Яким нормативним актом України регулюється порядок
направлення судом України доручення компетентному органу іноземної
держави щодо проведення процесуальних дій за кордоном?
950. Яким правовим режимом користуються іноземці, що постійно
проживають в Україні у галузі трудовихвідносин?
951. Яким правом визначається недійсність шлюбу між громадянами
України, що укладений в консульській установі чи дипломатичному
представництві України?
952. Яким правом регулюється праця працівників міжнародних
організацій?
953. Яким чином здійснюється акцепт тратти?
954. Яким чином повинен діяти український суд, якщо в
зовнішньоекономічному контракті відсутнє погодження сторін про право, що
застосовується:
955. Якими
нормативними
актами
регулюється
діяльність
міжнародного комерційного арбітражу?
956. Якими особами може бути укладено шлюбний договір згідно
Сімейного кодексу України?
957. Якими особами можуть бути виконані доручення судів України
про вручення документів громадянам України на території іноземної
держави, які постійно проживають за кордоном?
958. Якими особами можуть бути виконані доручення судів України
щодо отримання від громадян України доказів на території іноземної
держави, які постійно проживають за кордоном?
959. Якими правовими нормами регулюються форма і зміст клопотань
про виконання рішень іноземних судів в Україні?

960. Якими способами міжнародний договір стає частиною
національного законодавства України:
961. Якими способами міжнародний договір стає частиною
національного законодавства України:
962. Які види квот використовуються в Україні?
963. Які види норм містить Женевська конвенція Про одноманітний
закон про чеки від 1931?
964. Які види норм містять Уніфіковані правила щодо банківських
гарантій на першу вимогу від 1992 року?
965. Які види підсудності визначають національні процесуальні
кодекси держав?
966. Які вимоги до переказу свої коштів трудящими мігрантами в
країну свого походження згідно Конвенції про правовий статус трудящихмігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць СНД від 2008 року?
967. Які відносини у сфері фінансів входять до предмету
міжнародного приватного права?
968. Які групи правових сімей виокремлюють в рамках
англосаксонської правової сім’ї:
969. Які групи правових сімей виокремлюють в рамках змішаного
типу правової сім’ї:
970. Які групи правових сімей виокремлюють в рамках традиційної
правової сім’ї:
971. Які два види міжнародної підсудності закріплює Закон України
«Про міжнародне приватне право»?
972. Які дії здійснює суд України стосовно виконання рішення
іноземного суду, якщо сума стягнення зазначена в іноземній валюті?
973. Які дії передбачає міжнародна правова допомога у цивільних
справах?
974. Які з вказаних відносин не регулюються нормами міжнародного
приватного права:
975. Які з вказаних відносин регулюються правом іноземної країни
при укладенні шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем:
976. Які з вказаних операції НЕ належать до валютних операцій?
977. Які з наведених принципів належать до спадкового права?
978. Які з цих відносин, не регулюються нормами міжнародного
приватного права?
979. Які з цих відносин, не регулюються нормами міжнародного
приватного права?
980. Які з цих елементів складають структуру колізійної норми?
981. Які існують основні види правового режиму майна подружжя?
982. Які колізійні прив’язки називають формулами прикріплення:
983. Які межі має автономія волі сторін:
984. Які міжнародні договори найбільше приділяють увагу
регулюванню питань визнання та виконання іноземних судових рішень?

985. Які норми встановлюють єдині правила стосовно вирішення тих
чи інших питань у процесі розгляду спорів учасників відносин в судах або
міжнародних комерційних арбітражах:
986. Які норми встановлюють єдині правила стосовно вирішення тих
чи інших питань у процесі розгляду спорів учасників відносин в судах або
міжнародних комерційних арбітражах:
987. Які норми встановлюють однаковий обсяг прав чи зобов’язань
учасників цивільно-правових відносин, пов’язаних з присутністю в них
«іноземного елементу»:
988. Які норми замінюють існуюче різноманіття колізійних способів
вирішення одного й того ж питання на один або декілька щодо яких сторони
домовились:
989. Які основні колізійні прив’язки застосовуються у сфері
авторського права:
990. Які особливості спадкування, якщо його учасники мають різну
національну приналежність?
991. Які параграфи Німецького цивільного уложення називають
«каучуковими»:
992. Які питання охоплюються поняттям «міжнародний цивільний
процес»?
993. Які питання у сфері спадкування не входять до компетенції
консульських установ?
994. Які права гарантує кожна держава-член Європейської конвенції
про правовий статус трудящих-мігрантів від 1977 року трудящим-мігрантам з
інших держав-членів?
995. Які права іноземних осібНЕ належать до процесуальних прав?
996. Які спори виступають предметом розгляду Європейського суду з
прав людини за загальними правилом?
997. Які способи регулювання включає в себе загальний метод
міжнародного приватного права?
998. Які суб’єкти відіграють головну роль при здійсненні
міжнародних розрахунків?
999. Які угоди оформляються трьома контрактами:
1000. Якого виду кодифікації не існує:
1001. Якої проблеми торкалася «Справа княгині де Бофремон» 1878 р.?
1002. Якому з методів правового регулювання міжнародне приватне
право зобов’язане своїм виникненням та розвитком?:
1003. Якою з вказаних конвенцій було засновано Міжурядову
організацію з міжнародних залізничних перевезень:
1004. Якою конвенцією заснований Європейський суд з прав людини?
1005. Якою конвенцією регулюються деліктні зобов’язання у сфері
відшкодування ядерної шкоди?
1006. Яку з перерахованих колізійних прив’язок не охоплює принцип
lex loci actus:

1007. Яку загальновживану назву мають Принципи міжнародних
комерційних договорів?
1008. Яку позицію відстоювали американські колізіоністи Каверс і
Каррі?
1009. Яку позицію відстоювали американські колізіоністи Каверс і
Каррі?
1010. Яку спрямованість має англійське право:
1011. Яку спрямованість має англійське право:
1012. Яку сферу авторського права охороняє Римська конвенція?
1013. Яку сферу дії автономія волі має в договірному статуті?
1014. Яку форму використовують держави для розмежування
компетенції та подолання конфлікту юрисдикцій?
1015. Яку функцію виконує банк-ремітент в розрахунках за інкасо?
1016. Якщо виконання доручення іноземного суду загрожує
національній безпеці України, суди України…
1017. Якщо виконання доручення іноземного суду суперечить
суверенітету України, суди України …
1018. Якщо для отримання дозволу на працевлаштування в Україні
іноземцем подано не всі документи, які вимагаються законодавством,
територіальний орган Державної служби зайнятості:
1019. Якщо договором не передбачено іншого, то відповідно до Угоди
про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 року (ЦІМ)
розвантаження вагонних відправок покладається на:
1020. Якщо доручення іноземного суду НЕ належить юрисдикції суду,
суди України…
1021. Якщо за договором залізничногоперевезеннявантажу за плату
місцеприйманнявантажу і місце, передбачене для видачі, розташовані у двох
державах–членах Конвенції про міжнароднізалізничніперевезення (КОТІФ)
1980 р., то до відносиніз договору перевезеннядана Конвенція
застосовується:
1022. Якщо сторони не погодили інше, тоді до зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про виробниче співробітництво, спеціалізацію і
кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується:

