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Г.М. ГАРЯЄВА 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПРАВОВІ НОРМИ ЗАСТОСОВУВАНІ У МІЖНАРОДНОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

У статті обґрунтовано що міжнародні зв’язки є важливою і невід’ємною сферою господарчої діяльності підприємств, фірм, усіх учасників 

ринкових відносин. Поза чинником міжнародного співробітництва неможливо домогтися вирішення задач глибокого реформування 

виробничого комплексу України, раціоналізації економіки.  

Регулювання міжнародного співробітництва і сам процес його розвитку є далеко не простим процесом. Саме тому представляється 

надзвичайно важливим детальне вивчення і максимально повне знайомство студентів, підприємців, як не залучених, так і безпосер едньо 

залучених у міжнародні господарські взаємозв’язки підприємців з основними особливостями і закономірностями механізму міжнародн ого 

бізнесу. 
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А.М. ГАРЯЕВА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В статье обосновано, что международные связи являются важной и неотъемлемой сферой хозяйственной деятельности предприятий, фирм, 

всех участников рыночных отношений. Вне фактором международного сотрудничества невозможно добиться решения задач глубокого 

реформирования производственного комплекса, рационализации экономики.  

Регулирование международного сотрудничества и сам процесс его развития является далеко не простым процессом. Именно поэтому 

представляется чрезвычайно важным детальное изучение и максимально полное знакомство студентов, предпринимателей, как 

привлеченных, так и непосредственно вовлеченных в международные хозяйственные связи предпринимателей с основными особенностями 

и закономерностями механизма международного бизнеса. 

Ключевые слова: связи, право, нормы, расчеты, закупки, перевозки, отношения. 

G.M. GARIAIEVA  

INTERNATIONAL SETTLEMENTS AND LEGAL NORMS APPLIED IN PRIVATE INTERNATIONAL 

LAW 

The article substantiates that international relations are an important and integral sphere of economic activity of enterprises, firms, and all participants 

in market relations. Without international cooperation, it is impossible to solve the problems of deep reform of the production complex and 

rationalization of the economy.  

Regulation of international cooperation and the process of its development is not a simple process. That is why it is extremely important to study in 

detail and get as fully acquainted as possible with the main features and laws of the mechanism of international business for students and entrepreneurs, 

both attracted and directly involved in international economic relations. 
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Необхідно врахувати, що при розгляді питань 

удосконалювання важелів керування міжнародним 

співробітництвом, вибору конкретних способів 

включення в процес інтернаціоналізації 

господарського життя, взаємовигідного обміну з 

зарубіжними партнерами необхідно виходити з 

реального стану загальноекономічного механізму в 

країні. Це допоможе своєчасно уловити тенденції 
розвитку, що виявляються, пристосовуються до 

динамічного і далеко не однобічного процесу 

регулювання експортно-імпортних потоків, сфери 

спільного підприємництва, іноземного інвестування, 

не заплутатися в хитросплетеннях постійно 

оновленого нормативно-правового законодавства. 

Міжнародне приватне право існує в межах 

національного права і саме цим відрізняється від 

міжнародного публічного права – єдиного для держав, 

які є сторонами відповідних міжнародних 

нормативно-правових актів. 

Міжнародне приватне право має національно-
правову природу, регулює відносини між 

юридичними і фізичними особами різних держав. 

Міжнародних приватних прав у світі так само 

багато, як держав. Кожна країна має своє міжнародне 

приватне право. Україна має своє міжнародне 

приватне право. 

На втілення цього у реальність спрямована 

навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право». 

При вивченні курсу студенти повинні знати: 

- які джерела варто використовувати в 
міжнародному приватному праві; 

- які суб’єкти можуть брати участь у 

міжнародному бізнесі; 

- поняття юридичної особи в міжнародному 

приватному праві. 

Повинні вміти: 

- використовувати джерела міжнародного 

права під час укладання міжнародного договору; 

- правильно укладати і виконувати міжнародні 

договори; 

- створити спільне підприємство; 

- у разі потреби роздивитися суперечки у 
міжнародному арбітражі. 

 Поняття та види джерел міжнародного 

приватного права. Двоїстий характер джерел 
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міжнародного приватного права національно-правові 

і міжнародно-правові джерела. Роль правових 
доктрин з питань міжнародного приватного права. 

Міжнародний договір як джерело міжнародного 

приватного права. Посилення ролі міжнародних 

договорів у сфері МПП. Система договорів з 

міжнародного приватного права. Внутрішнє 

законодавство держав як джерело міжнародного 

приватного права. Характеристика законодавства з 

міжнародного приватного права. Кодифікація норм 

міжнародного приватного права. Неофіційна 

кодифікація. Судова та арбітражна практика як 

джерело МПП. Поняття судового прецеденту. 

Значення судової та арбітражної практики як джерела 
МПП в іноземних державах. Звичаї, їх поняття і 

значення. Види звичаїв. Міжнародні звичаї. Торгові 

звичаї. Звичаї ділового обороту. Співвідношення 

внутрішнього законодавства та міжнародного 

договору в галузі міжнародного приватного права. 

Сучасні тенденції розвитку джерел міжнародного 

приватного права.  

Проблеми визначення змісту поняття 

«іноземець». Правове становище іноземців у різних 

державах. Право іноземців, право громадянства і 

міжнародне приватне право. Колізії національного 
права іноземця та права країни його перебування. 

Поняття громадянства і доміцилія, співвідношення 

між ними; їх значення для міжнародного приватного 

права. Правовий режим, що надається іноземцям в 

Україні. Особистий закон фізичної особи. Імперативні 

норми, що визначають особистий закон фізичної 

особи. Цивільна правоздатність та дієздатність 

іноземних громадян та осіб без громадянства в 

Україні. Право, що підлягає застосуванню при 

визначенні права фізичної особи на ім’я. Особистий 

закон фізичної особи. Спеціальні правила, що 

стосуються правоздатності і дієздатності осіб з 
подвійним громадянством, осіб без громадянства, 

біженців. Регулювання питань правоздатності і 

дієздатності іноземців міжнародними договорами. 

Поняття іноземної юридичної особи. Правоздатність 

юридичної особи. Особистий статут юридичної особи. 

Екстериторіальність статуту юридичної особи, сфера 

його застосування. Національність юридичної особи, 

способи її визначення. Гаазька конвенція 1956 р. про 

визнання прав юридичної особи за іноземними 

компаніями, асоціаціями, установами. Визнання 

правосуб’єктності юридичної особи на території 
іноземної держави та допуск його до господарської 

діяльності. Спільні (змішані) компанії: поняття, 

правове становище. Міжнародні юридичні особи: 

поняття, види. Особливості правового положення 

міжнародних юридичних осіб. 

Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями 

в Україні. Характеристика Закону України «Про 

режим іноземного інвестування». Вплив 

міжнародного права на регулювання іноземних 

інвестицій. Класифікація інвестицій: реальні, 

фінансові, нематеріальні інвестиції. Форми власності 

на інвестиційні ресурси: державні, приватні, змішані 
іноземні інвестиції Характер використання: 

підприємницькі, позичкові інвестиції. Об’єкт 

вкладення інвестицій: прямі, портфельні інвестиції, 

інші інвестиції – вклади в банки, торгові кредити, 
кредити уряду іноземних держав, інші кредити і т. п. 

Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями в 

Україні. Характеристика Закону України «Про режим 

іноземного інвестування». Вплив міжнародного права 

на регулювання іноземних інвестицій. Правовий 

режим іноземних інвестицій: національний, пільговий 

або обмежувальний. Гарантії іноземним інвесторам 

надавались не погіршення їх фінансового стану у разі 

зміни законодавства. Звільнення від сплати податку 

на доходи в виробничій і торговельній сферах. Захист 

від націоналізації іноземних інвестицій в Україні. 

Поняття і види договорів, ускладнених 
іноземним елементом. Поняття зовнішньоекономічної 

угоди. Право, що підлягає застосуванню до форми 

договору. Особливості визначення права, що 

застосовується до форми одностороннього правочину. 

Форма зовнішньоекономічної угоди. Форма 

правочину щодо нерухомого майна. Колізійні питання 

зобов’язального права у МПРП. Зобов’язальний 

статут операції з іноземною участю. Значення та зміст 

принципу автономії волі сторін в договірному праві 

України. Порядок вибору застосовуваного права 

сторонами договору. Формули прикріплення, 
використовувані в договірному праві з іноземною 

участю. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до 

договору. Право, що підлягає застосуванню до 

договору при невикористанні його учасниками 

автономії волі. Визначення права країни, з якою 

договір найтісніше пов’язаний. Автономія волі у 

споживчих відносинах, ускладнених іноземним 

елементом. Право, що підлягає застосуванню до 

договору щодо нерухомого майна. Поєднання lex 

voluntatis, lex rei sitae і lex loci actus при визначенні 

права, застосовного до договору щодо нерухомості. 

Визначення права, що застосовується до відносин між 
новим кредитором та боржником. Право, що підлягає 

застосуванню до підстав стягнення, порядку 

обчислення та розміру процентів за грошовим 

зобов’язанням, ускладненим іноземним елементом 

Міжнародні конвенції, що регулюють 

зовнішньоторговельні та інші зовнішньоекономічні 

операції: Гаазька конвенція про право, застосовне до 

договорів міжнародної купівлі-продажу товарів, 1986 

р., Римська конвенція про застосування права до 

договірних зобов’язань 1980 р., Гаазька конвенція про 

єдиний закон про укладення договорів про 
міжнародну купівлю-продаж товарів 1964 р., 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів 1980 р., Конвенція про позовну 

давність у міжнародній купівлі-продажу 1974р. (з 

Протоколом 1980 р.) та ін Торгові звичаї. Міжнародні 

правила тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС 

– 1990, 2000, 2010; Incoterms® 2010). 

Мета функціонування системи державних 

закупівель. Елементи системи державних закупівель. 

Законодавче забезпечення організації державних 

закупівель. Встановлення прозорих та зрозумілих 

правил здійснення закупівель. Створення відповідних 
інституцій, у тому числі державних. Координація та 

надання консультативних послуг у сфері державних 
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закупівель. Інформаційне забезпечення замовників та 

потенційних учасників процедур закупівель. 
Здійснення контролю за дотриманням 

розпорядниками державних коштів законодавства 

щодо державних закупівель. Забезпечення 

дотримання законодавства, попередження порушень, 

притягнення до відповідальності. Підготовка та 

підвищення кваліфікації фахівців, що безпосередньо 

займаються закупівлями товарів, робіт і послуг в 

організаціях-замовника. Закупівлі повинні бути 

економними. Процес закупівель повинен бути 

гласним, інформація доступна, торги публічними. 

Принципи державних закупівель: ефективність; 

економічність; рівність і справедливість; відкритість і 
прозорість; відповідальність. 

Поняття та види міжнародних перевезень. 

Поєднання національного та міжнародно-правового 

регулювання міжнародних перевезень. Міжнародні 

залізничні перевезення. Бернські конвенції про 

залізничні перевезення вантажів і пасажирів, Угода 

про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), інші 

угоди. Договори міжнародного перевезення, 

передбачені Угодою про міжнародне вантажне 

повідомлення і Угодою про міжнародному 

пасажирському повідомленні. Міжнародні 
автомобільні перевезення. Конвенція про дорожній 

рух і Протокол про дорожні знаки і сигналах 1949 р. 

(в редакції 1968 р.), багатосторонні та двосторонні 

угоди України про організацію і регулювання 

міжнародного автомобільного сполучення. Умови 

договору міжнародного автомобільного перевезення 

вантажів. Відповідальність перевізника. Гарантії при 

заподіянні шкоди третім особам. Міжнародні 

повітряні перевезення. Варшавська конвенція для 

уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень, 1929 р. 

Двосторонні угоди України про повітряне 
сполучення. Міжнародні морські перевезення. Роль 

звичаїв і судової практики в регулюванні 

міжнародних морських перевезень. Регулювання 

морських перевезень міжнародними договорами. 

Конвенція про уніфікацію деяких правил про 

коносаменті 1924 р., Конвенція ООН про морське 

перевезення вантажів 1978 р., Конвенція про Кодекс 

поведінки лінійних конференцій 1974 р., Афінська 

конвенція про перевезення морем пасажирів та їх 

багажу 1974 р. та інші міжнародні договори. 

 Співвідношення законодавства України та 
міжнародних угод, що регулюють міжнародні 

розрахункові і кредитні відносини. Законодавство 

України про валютне регулювання і валютному 

контролі. Валютні операції. Розрахункові відносини і 

кредитні відносини, ускладнені іноземним елементом. 

Основні форми грошових розрахунків у 

міжнародному приватному праві. Уніфікація правил 

міжнародних грошових розрахунків. Міжнародні 

кредитові перекази. Здійснення розрахунків за 

допомогою акредитива. Поняття і види акредитивів у 

міжнародних розрахунках. Уніфіковані правила і 

звичаї для документарних акредитивів. Розрахунки по 
інкасо. Поняття і види інкасо в МПП. Уніфіковані 

правила по інкасо. Вексель і чек у МПП. Поняття, 

зміст та їх роль у міжнародному грошовому обігу. 

Дозвіл колізій законів різних держав, що регулюють 
вексельні та чекові відносини. Уніфікація вексельного 

і чекового права. Женевські конвенції про простому і 

перекладному векселі 1930 р., Женевські конвенції 

про чеки 1931 р., Конвенція ЮНСІТРАЛ про 

міжнародні чеках 1988 р. та інші міжнародні 

договори. Кредитні відносини в МПП. Форми 

кредитування. Комерційний (фірмовий) кредит. 

Банківський кредит. Грошовий кредит. Кредити 

міжнародних банківських консорціумів. Міжнародні 

неторговельні розрахунки: поняття, види, правова 

характеристика. 
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