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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
1. Нормативні акти України
ГК України
ГПК України
ЗК України
КЗпП України
КТМ України
СК України
ЦК України
ЦПК України

Бернська
конвенція
Вашингтонська
конвенція
1965 р.
ГАТТ
Договір ВОІВ
Женевська
конвенція
КАПП

– Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
– Господарський процесуальний кодекс України від 6 лис‑
топада 1991 р.
– Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.
– Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.
– Кодекс торговельного мореплавства України від 23 трав‑
ня 1995 р.
– Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.
– Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
– Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня
2004 р.
–
–
–
–
–

2. Міжнародні договори
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх
творів 1971 р.
Вашингтонська конвенція про порядок вирішення інвес‑
тиційних спорів між державами та іноземними особами
1965 р.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 р.
Договір ВОІВ про авторське право від 1996 р.
Всесвітня конвенція про авторське право від 1952 р.

– Конвенція про договір міжнародного автомобільного
перевезення пасажирів і багажу від 1 березня 1973 р.
КДПВ
– Конвенція про договір міжнародного автомобільного
перевезення вантажу від 19 травня 1956 р.
Київська угода – Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здій‑
1992 р.
сненням господарської діяльності 1992 р.
КМКПТ
– Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р.
Конвенція МДП – Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів
із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 р.
КОТІФ 
– Конвенція про міжнародні залізничні перевезення від
9 травня 1980 р.
КППВ
– Конвенція про договір міжнародного перевезення паса‑
жирів та багажу внутрішніми водними шляхами від
1 травня 1976 р.
Мінська кон– Конвенції про правову допомогу та правові відносини
венція 1993 р.
у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р.
Паризька
– Паризька конвенція про охорону промислової власності
конвенція
від 1883 р.
Регламент
– Регламент (ЄС) № 593/2008 від 17 червня 2008 р. Євро‑
Рим I
пейського Парламенту та Ради «Про право, яке підлягає
до застосування щодо договірних зобов’язань (“Рим I”)»
8

Регламент
Рим IІ
Угода ТРІМС
Угода ТРІПС

– Регламент (ЄС) № 864/2007 від 11 липня 2007 р. Євро‑
пейського Парламенту і Ради «Щодо права, яке підлягає
застосуванню до позадоговірних зобов’язань (“Рим II”)»
– Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи від
15 квітня 1994 р.
– Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної влас‑
ності від 1994 р.

РФ
БАГІ
ВОІВ
ЄС
ЄСПЛ
ЄЕК
ЄКАДС
ІКАО
ІМО
МАК

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

МАГАТЕ
МБРР
МВФ
МДП
МКАС

–
–
–
–
–

ММУО
МНУО
МОП
МПрП
МПП
МТП
МЦП
МЦУІС
ООН
ОТІФ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

СНД
СОТ
ТНК
УНІДРУА

–
–
–
–

ЮНЕСКО

–

ЮНКТАД
ЮНСІТРАЛ

–
–

3. Інші скорочення
Російська Федерація
Багатостороння агенція з гарантій інвестицій
Всесвітня організація інтелектуальної власності
Європейський Союз
Європейський суд з прав людини
Економічна комісія ООН для Європи
Економічна комісія ООН для Азії та Далекого Сходу
Міжнародна організація цивільної авіації
Міжнародна морська організація
Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій
палаті України
Міжнародна агенція з ядерної енергетики
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Міжнародний валютний фонд
міжнародне дорожнє перевезення
Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговопромисловій палаті України
міжнародні міжурядові організації
міжнародні неурядові організації
Міжнародна організація праці
міжнародне приватне право
Міжнародне публічне право
Міжнародна торговельна палата
міжнародний цивільний процес
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів
Організація Об’єднаних Націй
Міжурядова організація міжнародних залізничних пере‑
везень
Співдружність Незалежних Держав
Світова організація торгівлі
транснаціональна корпорація
Міжурядова організація Міжнародний інститут уніфікації
приватного права
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки
і культури
Конференція ООН з торгівлі та розвитку
Комісія ООН з права міжнародної торгівлі
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1
Поняття, правова природа,
сфера застосування
міжнародного приватного
права. Джерела
міжнародного приватного
права
1.1. Поняття, правова природа
міжнародного приватного права
МПрП як самостійна галузь права і правознавства посідає особли‑
ве місце в системі права будь-якої держави. Унікальність МПрП по‑
лягає в тому, що відносини, які регулюються його нормами, знаходять‑
ся поза сферою юрисдикції лише однієї держави. МПрП виникло
і склалося через об’єктивне існування у світі різних правових систем,
кожна з яких встановлює «власні» правила і норми для регулювання
однакових по суті суспільних відносин, а коли в цих відносинах при‑
сутній так званий «іноземний елемент», з’являється необхідність у їх
регулюванні не лише «власним» правом держави, а й за допомогою
спільно створюваних державами спеціальних норм, що призначені для
регулювання такого роду відносин.
У національних правових доктринах, обговорюючи сферу відносин,
урегульованих нормами МПрП, зазвичай ідеться про будь-які приват‑
ноправові відносини за участю іноземного елемента, а саме відносини
за участю фізичних, юридичних осіб, держав, що зачіпають їхні май‑
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нові, сімейні, спадкові, трудові та інші права приватноправового ха‑
рактеру.
До МПрП належать також і норми процесуального характеру, що
регулюють відносини, які виникають у сфері міжнародного цивільно‑
го процесу, щоправда в сучасних правових доктринах це питання
є суперечливим. Так, одні держави вважають, що норми міжнародного
цивільного процесу не відповідають об’єктивним критеріям, що ха‑
рактеризує МПрП, і мають інший предмет регулювання. Інші – що
подібні норми регулюють не самі міжнародні відносини цивільноправового характеру, а діяльність суду щодо вирішення цивільних
справ, у яких присутній іноземний елемент, і, отже, належать до ци‑
вільно-процесуального права відповідної держави. Третя група держав
вирішує це питання позитивно, оскільки вважає, що міжнародні від‑
носини приватноправового характеру завжди породжують певні про‑
цесуальні наслідки.
Подібно до інших галузей національного права, МПрП має власний
предмет і методи правового регулювання. Питання про предмет МПрП
є досить дискусійним, але в цілому можна виокремлювати такі основні
ознаки, що характеризують суспільні відносини, що становлять пред‑
мет МПрП: по‑перше, вони повинні мати приватноправовий характер,
і, по‑друге, бути міжнародними.
Приватноправовий характер відносин у сфері МПрП означає, що
в цю сферу входять приватноправові відносини за участю іноземного
елемента. Термін «приватноправові відносини» означає, що за своєю
природою вони належать до відносин, які в межах кожної держави
регулюються нормами різних галузей приватного права. Центральне
місце серед них належить цивільно-правовим відносинам, що регулю‑
ються нормами цивільного права. ЦК України (ч. 1 ст. 1) характеризує
їх як особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини),
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників. Значною мірою до приватноправових на‑
лежать шлюбно-сімейні, спадкові, трудові відносини, які так само, як
і цивільно-правові, є перш за все майновими і пов’язаними з ними
особистими немайновими відносинами.
Іншими словами, мова йде про відносини, що становлять у межах
однієї держави предмет приватного права в цілому. Сутність приват‑
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ного права характеризується незалежністю й автономністю суб’єктів,
захистом приватної власності, свободою договорів і вельми обмеженим
втручанням держави. Юридичний пріоритет у приватному праві на‑
лежить волі приватних осіб, у зв’язку із цим регулювання має децен‑
тралізований характер і ґрунтується на засадах правової рівності
суб’єктів.
Міжнародний характер відносин у сфері МПрП означає, що їх
можна умовно розділити на дві групи: міждержавні й внутрішньодер‑
жавні. Перша група відносин регулюється МПП, предметом регулю‑
вання якого є міждержавні відносини, зокрема: питання міжнародної
безпеки, війни й миру, дипломатичні та консульські відносини між
державами, відносини економічного, культурного, гуманітарного та
іншого характеру. Головне місце в цій сфері посідають питання полі‑
тичних взаємовідносин держав і похідних від них суб’єктів. Відмінною
рисою цієї групи відносин є особлива якість, властива їх основному
суб’єкту (державі) – суверенітет. Саме суверенітет зумовлює специфі‑
ку всієї системи міждержавних відносин як відносин владного харак‑
теру й регулювання їх за допомогою МПП.
Міжнародні відносини можуть також виникати як між приватними
особами (фізичними і юридичними), так і між приватними особами
й іноземною державою у сферах, що не пов’язані з реалізацією держа‑
вою своїх функцій як суверена. Це має місце, наприклад, у випадках
укладення зовнішньоекономічних контрактів, шлюбів між іноземцями;
видання автором свого твору за кордоном; здійснення міжнародних
перевезень та інвестиційної діяльності в іноземній державі; отриман‑
ня спадщини, що знаходиться за кордоном та ін. Більшість цих від‑
носин можна ідентифікувати як майнові та пов’язані з ними немайно‑
ві (у сферах авторського, патентного, сімейного, спадкового права
та ін.) відносини міжнародного характеру.
Відмітною властивістю такого роду відносин є відсутність у їх
суб’єктів владних повноважень один щодо одного, отже, наявність
рівноправної основи взаємодії їх учасників у практичній діяльності.
Такі відносини мають переважно не міждержавний невладний ха‑
рактер і регулюються правовими нормами, сукупність яких прийня‑
то називати нормами МПрП. Саме вони становлять предмет право‑
вого регулювання МПрП. Держава або її органи можуть ставати
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учасниками відносин, що становлять предмет МПрП лише за тієї
умови, коли їх контрагентом будуть фізична або юридична особа,
а саме відношення буде мати приватноправовий (невладний) харак‑
тер. Подібні ситуації виникають, наприклад, у випадку випуску
державою позики або надання майна, що належить державі на пра‑
ві власності в концесію іноземним суб’єктам господарювання, у ви‑
падках, коли держава є спадкоємцем майна, що знаходиться за кор‑
доном та ін.
Отже, предмет правового регулювання МПрП становлять відноси‑
ни невладного характеру за участю іноземного елемента, або приват‑
ноправові відносини за участю іноземного елемента.
Міжнародними ці відносини стають тоді, коли або його суб’єкти
(фізичні та юридичні особи) належать до різних держав, або якщо
майно (річ), з приводу якого (якої) виникло правовідношення, знахо‑
диться за кордоном, або якщо юридичний факт, що став підставою для
виникнення цих правовідносин, мав місце на території іноземної дер‑
жави.
Іноземні елементи відповідно до положень національних правових
доктрин та національного законодавства поділяються зазвичай на три
групи залежно від того, до якого структурного елемента правовідно‑
шення вони належать: суб’єкта, об’єкта чи юридичного факту.
У вітчизняній теорії права панує думка, відповідно до якої в сучас‑
ному світі існують лише дві системи права: внутрішньодержавне (на‑
ціональне) право окремих країн і міжнародне (міжнародне публічне
право). Саме тому важливо визначати місце і роль у національній
правовій системі національного МПрП.
У вітчизняній правовій доктрині існують такі основні підходи до
розуміння місця МПрП у національній правовій системі:
а) МПрП є галуззю внутрішньодержавного права конкретної дер‑
жави; відповідно наука МПрП є однією з цивільно-правових наук;
б) норми МПрП входять до складу МПП;
в) МПрП є наднаціональним правовим утворенням, а отже, не може
бути складовою жодної національної правової системи.
На сьогодні найбільш поширеною є точка зору, відповідно до якої
МПрП є с окремою галуззю національного права, що має власний
предмет і методи правового регулювання, а також власну систему.
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