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Проблеми цивільного й трудового права
ПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО  
ПРИВАТНОГО ПРАВА

Дослідження загальних за-
сад міжнародного приватного 
права неможливе без з’ясування 
його генези, еволюційного шля-
ху, історичного розвитку. Без 
детального аналізу навряд чи 
можна визначити його сутність, 
глибинну есентивність засад-
ничих категорій, предметну 
специфік у,  методолог ічне 
підґрунтя й принципову напов-
неність. Історичний аспект між-
народного приватного права 

був у полі зору деяких науков-
ців. Серед тих, хто займався 
фундаментальними досліджен-
нями цієї сфери права слід на-
звати таких дослідників, як  
М.І. Брун, В.О. Канашевський, 
В.І. Кисіль, Л.А. Лунц, О.О. Ме-
режко, А.А. Рубанов та ін. Вод-
ночас багато питань залишили-
ся осторонь або видаються 
спірними чи невизначеними, що 
й зумовлює подальші теоретич-
ні осмислення розвитку цієї га-
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лузі права. Мета даної статті – 
спроба систематичного аналізу 
різних етапів розвитку міжна-
родного приватного права.

Більшість представників 
міжнародного приватного пра-
ва не пов’язує його виникнення 
з періодом античності, а дату-
ють його зародження періодом 
середньовіччя. Деякі ж науков-
ці вивчення історії міжнародно-
го приватного права розпочи-
нають із часів Стародавньої 
Греції й Риму, адже на той пе-
ріод були вже відомі латинські 
формули прив’язок (de conflictu 
legum – про колізію законів; lex 
fori – закон суду; lex loci celebra-
tionis – закон місця укладання 
угоди; lex loci comissi – закон 
місця вчинення дії та ін.), якими 
й досі оперує міжнародне при-
ватне право. 

Поштовхом до розвитку 
цієї сфери права вважають кі-
нець Римської імперії, коли 
вона розпалася на декілька 
міських співтовариств, кожне з 
яких мало свої маг істрати, 
власну юрисдикцію й певною 
мірою власну систему міжна-
родного приватного права. Ко-
жен житель був пов’язаний до-
міцілієм або громадянством з 
Римом, з однією або декілько-
ма провінціями, причому так, 
що одна людина могла бути 
громадянином декількох місь-
ких співтовариств одночасно, 
а значить, підпадати під декіль-

ка юрисдикцій, в результаті 
чого поставало питання про за-
стосовуване право. Правові 
колізії тут виникали також че-
рез протистояння персональ-
ного й територіального начал, 
що одночасно претендували на 
панування. 

У VI – ХІ століттях з прихо-
дом варварів на територію 
Римської імперії набрала обер-
тів система персонального за-
кону. На той період це означа-
ло, що кожен, так би мовити, 
носив із собою «свої» закони, а 
для вирішення суперечок суд-
дя повинен був з’ясувати, хто 
за якими законами живе або 
бажає жити, ставлячи для цьо-
го кожній зі сторін процесу за-
питання: «Qua lege vivis»? («За 
яким законом живеш»), «Quale 
habeant legem ex natione»? 
(«Який закон громадянства 
сторін»?). У подібних випадках 
маємо перший відступ від пер-
сонального статуту на користь 
вибору закону [2, c. 36]. Як ви-
рішувалися виникаючі колізії за 
такої диверсифікації, сьогодні 
встановити досить важко, крім 
посилання правил про те, що 
(а) здатність на укладення кон-
тракту пов’язувалася з особис-
тим законом сторони, (б) спад-
кування регулювалося за зако-
ном померлого, (в) майнова 
трансакція вирішувалася за за-
конами ї ї  м ісця вчинення,  
(г) при деліктах застосовувався 
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закон того, хто спричинив шко-
ду, (д) шлюбні відносини регу-
лювалися за законом чоловіка 
[8, c. 17]. Наведене можемо 
вважати прикладами еволюції 
колізійної частини міжнародно-
го приватного права.

Умови для повноцінного іс-
нування міжнародного приват-
ного права склалися в Європі 
наприкінці епохи Середньовіч-
чя. Адже лише з розвитком про-
мисловості, торгівлі, появою 
торговельних шляхів, міст-яр-
марків, з інтенсифікацією про-
цесів міграції, з посиленням 
мореплавства тощо з’явилась 
потреба в регламентації колізій 
різномісцевих законів. На пів-
дні Альп мало місце зростання 
італійських міст (Верони, Генуї, 
Флоренції, Болоньї, Мілану, 
Пізи, Падуї), які вибороли не-
залежність і мали свої статути 
(від statuta – правові кодифіка-
ції місцевих звичаїв, розпоряд-
ження місцевої влади). Поряд 
з ними розвивалося й римське 
право – загальне для всіх міст 
італійського Середземномор’я. 
Будучи визнаним як світове, 
римське право фактично мало 
силу для всіх країн Західної Єв-
ропи, однак паралельно з ним 
існувало право окремих місь-
ких громад. Вступаючи в про-
тиріччя між собою, а також з 
римським правом, означені 
правові системи породжували 
реальні правові колізії. Перед 

тогочасними юристами поста-
ла нагальна необхідність при-
стосовувати тексти Corpus Juris 
Civilis до вимог часу й до пот-
реб міжміського спілкування. 
Розмаїття муніципальних за-
конів, поширення торгівлі між 
містами вимагали певної пова-
ги до чужоземних законів, що 
спричинило поштовх для по-
дальшого розвитку міжнарод-
ного приватного права [9,  
c. 17, 18]. 

Господарські відносини но-
вого зразка, що виходили за 
межі окремих феодальних де-
ржав, спричинили появу до-
ктрини міжнародного приват-
ного права на підставі вивчен-
ня в італійських університетах 
т е к с т і в  д а в н ь о р и м с ь к и х 
юристів. Складність аналізу оз-
начених текстів вимагала пояс-
нень, тлумачень, які розміща-
лися між рядками текстів і не-
рідко заходили на поля рукопи-
су. Від таких трактувань і пішло 
слово «glossa», тобто коментар 
на полях до текстів стародавніх 
рукописів. Осіб, які цим займа-
лись почали йменувати «глоса-
торами». Для перших кроків 
представників доктрини міжна-
родного приватного права – 
глосаторів – було характерним 
намагання будь-що пристосу-
вати тексти римського права до 
вирішення колізійних проблем 
сучасності. 

Питання зіткнення різно-
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місцевих кутюмів (від франц. 
сoutume – правовий звичай) 
стали предметом політичних 
договорів окремих міст. Так, Ге-
нуя й Павія в 1140 р., Парма і 
Кремона в 1183 р. гарантують, 
що їх підданих будуть судити 
за місцевими звичаями або 
статутами, тобто починає фор-
мулюватися конфліктна норма 
lex fori [1, c. 5]. Для міжнарод-
ного приватного права цієї 
доби притаманні допуск і рене-
санс римського права, його 
пристосування до існуючих ре-
алій, прихильність до наукових 
розробок, широка підтримка 
діяльності університетів і вче-
них-юристів, яка намагалася 
окреслити шляхи розв’язання 
колізій різномісцевих кутюмів. 

Першим, хто порушив цю 
важливу проблему міжнарод-
ного приватного права, був Ма-
гістр Алдрік (Magister Aldricus). 
Наприкінці ХІІ ст. його заціка-
вило таке питання: якщо однин 
суд розглядає спір людей різ-
них провінцій, які мають різні 
звичаї, то звичаєм якої з них 
повинен він керуватись? Від-
повідь: суддя має застосовува-
ти право, яке він визнає кра-
щим і кориснішим [2, c. 37]. Ін-
шими словами, за цією форму-
лою можна вбачати проголо-
шення вільного розсуду, само-
стійного підходу й незв’язаності 
юрисдикційних органів у питан-
ні щодо вибору компетентного 

правопорядку.
«Глоса Аккурсія» (1228 р.) 

– перша вказівка на вирішення 
колізійної проблеми. Названа 
вона так від імені глосатора 
Франциска Аккурсія. У ній ста-
вилося питання про можливість 
застосування статутів Модени 
до громадянина Болоньї. Від-
повіддю була неможливість та-
кого використання через те, що 
ці статути є обов’язковими тіль-
ки для громадян Модени з 
обґрунтуванням цього поло-
ження на підставі Конституції 
(380 р.) імператорів Граціана, 
Валентиніана й Феодосія «Про 
затвердження віри у святу Трій-
цю». Вона проголошувала: «Ми 
бажаємо, щоб усі народи, які 
управляються владою нашої 
милості, були в тій вірі, яку бо-
жественний апостол Петро пе-
редав римлянам». Як пояснює 
глосатор, на думку імператорів, 
закон є обов’язковим для тих 
народів, якими вони правлять, 
а значить, для тих, хто їм не 
п і д в л а д н и й ,  з а к о н  н е  є 
обов’язковим. А тому болонсь-
кий громадянин не може бути 
підлеглим дії моденського ста-
туту. Очевидним досягненням 
для міжнародного приватного 
права від цієї глоси є положен-
ня про те, що одна правова сис-
тема не може бути універсаль-
ною для вирішення всіх право-
вих колізій приватноміжнарод-
ного характеру. 
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Творчість глосаторів від-
дзеркалювала потреби зовніш-
нього господарського обороту, 
товарно-грошових відносин, 
розвитку економічних зв’язків 
середньовічних міст, хоча кон-
флікти тут вирішувались емпі-
рично, без будь-якої методоло-
гічної бази. Еволюція права в 
цей період не залежала від 
указівок суверенних настанов, 
а тому міжнародне приватне 
право було результатом право-
вої доктрини. Суб’єктами фор-
мування цього права стали 
італійські і французькі юристи, 
університетські науковці (Ж. де 
Ревіньї, п. Бельперш, ч. да Піс-
тойа, А. да Рошате та ін.), і 
саме їм належить першість у 
становленні й розвитку міжна-
родного приватного права доби 
Середньовіччя. 

Школу глосаторів змінила 
школа постглосаторів (або ко-
ментаторів), які не обмежува-
лися простим викладенням 
глосс – коротких поміток до тек-
стів римського права, а нама-
гались писати до них комен-
тарі, пристосовуючи норми 
римського права до відносин 
Середньовіччя. Розроблення 
колізійних норм здійснювалось 
на новому рівні через намаган-
ня теоретично розробити ок-
ремі положення міжнародного 
приватного права.

Родоначальником цієї га-
лузі права називають Бартола 

(Bartolus de Saxoferrato) (1314 
– 1357 рр.) – професора в Пізі 
й Перуджі, який у своїй дисер-
тації означив 9 сфер міжнарод-
ного приватного права; ось де-
які з них: контракти, делікти, 
спадкування з обґрунтуванням 
для них колізійних прив’язок lex 
loci contractus, lex loci solutionis, 
lex fori. Значення його доробку 
передовсім у тому, що на низку 
казусів конфліктної практики 
він надав рішення, багато з 
яких і досі використовуються в 
сучасному законодавстві, прак-
тиці й науці, а його поділ ста-
тутів на реальні, персональні і 
змішані став визначальним для 
еволюції міжнародного приват-
ного права на подальші 5 віків 
[2, c. 39, 40]. Подібне розмежу-
вання статутів мало більше 
технічний, аніж юридичний ха-
рактер, а тому його не можна 
вважати підгрунтям для міжна-
родного приватного права. Але 
цей вчений уперше вирішив 
поділити відносини на елемен-
ти й для кожного з них намагав-
ся відшукати територіальну 
прив’язку. 

На підставі вчень Бартола 
його учень Бальд (Baldus de 
Ubaldis) (1327 – 1400 рр.) почи-
нає з того, що поділяє статути 
на ті, що стосується осіб, речей 
чи дій, потім класифікує їх на 
дозвільні й заборонювальні, 
обмежувальні, пільгові. Учений 
намагається з’ясувати підстави 
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компетенції законів не тільки в 
діалектичних міркуваннях, а у 
суспільних відносинах своєї 
епохи, у природі сімейних від-
носин, у природно-правових 
уявленнях, що можна вважати 
спробами пояснити використан-
ня тих чи інших формул для 
прив’язки суспільних відносин 
з міжнародними характеристи-
к а м и  д о  п е в н о ї  с и с т е м и  
права. 

І хоча середньовічні юрис-
ти не спиралися на достатні те-
оретичні напрацювання при ви-
робленні вказаних принципів, 
вони на підставі емпіричного 
до с в і д у  з м о гли  вир о би т и 
колізійні прив’язки, які й на сьо-
годнішній день є дійовими ме-
ханізмами в пошуках необхід-
ного права, що діють у сучас-
ному законодавстві й викорис-
товуються нинішньою практи-
кою.

Подальше розв’язання ви-
никаючих конфліктів пов’язують 
з іменем Ш. Дюмулена (Сharles 
Dumoulin, Carolus Molinaeus, du 
Moulin (1500 – 1566 рр.) – видат-
ним юристом, представником 
торговельного стану, родона-
чальником так званої автономії 
волі, коментатором кутюмів, 
першим, хто запропонував ви-
рішувати їх конфлікти на під-
ставі явної чи гіпотетичної волі 
сторін суспільних відносин. 

Феодальна роздробленість 
європейських країн і  стро-

катість місцевих кутюмів впли-
нули на необхідність пошуків 
інших підходів до розв’язання 
колізій приватноміжнародного 
характеру. Тому на зміну глоса-
торам і постглосаторам при-
йшли статутарії (від лат. statuta 
– закон, збірник законів, ко-
дифіковані звичаї, урядові роз-
порядження). Родоначальни-
ком цього напрямку вважають 
ученого-правника, феодала з 
Бретані, завзятого прибічника 
її звичаїв і локальної автономії 
Б. Д’аржентре (Argentraeus, 
d’Argentre) (1519-1590 рр.). Його 
роботу «Коментарі до кутюмів 
Бретані» в історії розглядува-
ної  царини юриспруденц і ї 
пов’язують прояв феодальної 
реакції на міжнародне приват-
не право, а також точки зору, 
згідно з якою (а) всі кутюми те-
риторіальні, (б) закон місцезна-
ходження речі визначає права 
на неї, (в) закон місцезнаход-
ження особи визначає право- й 
дієздатність особи. Із часів ста-
тутної теорії більшість законо-
давців і теоретиків одностайні 
в тому, що права на рухоме 
майно й особисті права осіб ре-
г улюються законами домі -
цилію.

Незважаючи на свій ме-
ханістичний (автоматичний) ха-
рактер, статутна теорія, як пер-
ша методологічна основа вирі-
шення колізій приватноміжна-
родного характеру, знайшла 
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своїх прихильників серед чис-
ленних правників у багатьох 
країнах.  Так,  Ш. Дюмулен, 
Фелікс, Ж. Буйе, Н. Рокко,  
Ф.К. Савіньї та інші, проголошу-
вали (правда, з певними поп-
равками й обмеженнями) до-
цільність поділу статутів.

Наступний етап розвитку 
міжнародного приватного пра-
ва пов’язується з голландською 
правовою школою XVII ст., де 
т е р и т о р і а л ь н а  к о н ц е п ц і я  
Б. Д’Аржентре доповнилась іде-
ями суверенітету, сприяла ви-
никненню теорії comitas genti-
um, або comity. Ця теорія пояс-
нювала, що застосування іно-
земного права не є обов’язковим 
і допускається, коли це не за-
шкоджує суверенітету провінції 
і лише через міжнародну ввіч-
ливість (люб’язність, добру 
волю, гостинність, благоволін-
ня, милість тощо). Родоначаль-
ником ідеї comitas вважають 
Поля Войе (Paul Voet). 

У 1756 – 1811 рр. з’явились 
перші кодифіковані законодав-
чі акти міжнародного приватно-
го права, які базувалися в ос-
новному на cтатутній теорії, 
наприклад, Баварський кодекс 
(Codex Maximilianeus Bavaricus 
Civilis) (1756 р.), Пруське уло-
ження (Allgemeine Landrecht) 
(1794 р.), Французький цивіль-
ний кодекс (Code civil) (1804 р.), 
Австрійський цивільний кодекс 
(Allgemeines Burgerliches Ge-

setzbuch) (1811 р.) та ін.
З ім’ям Ф.К. Савіньї, видат-

ного німецького вченого, який 
у 1849 р. видав 8-й том «System 
des Romishen Recht» («Системи 
сучасного римського права»), 
пов’язують появу так званого 
класичного міжнародного при-
ватного права. Учення цього 
науковця базувалося на ідеї 
міжнародно-правового спілку-
вання, правової спільноти, а 
тому він пропонував для кож-
ного конфлікту в міжнародному 
приватному праві використову-
вати прив’язку до Sitz des Re-
chtsverhaltnisse (осілості, домі-
цилю правовідносин). На його 
думку, це дозволить отримати 
однакове вирішення колізій не-
залежно від місця суду. Водно-
час вирішальною визнавалася 
воля сторін, які можуть підко-
рити свої відносини певному 
правопорядку. Інша заслуга  
Ф.К. Савіньї у тому, що він 
підвів теоретичну наукову базу 
для аргументації політики на-
ціонального об’єднання, ос-
кільки державне подрібнення 
заважало розвитку торговель-
но-промислового обороту. Він 
же обгрунтував і пріоритет 
прив’язки lex domicilii, адже міг-
рація населення й породжена 
нею строкатість національного 
складу заважала стабільності 
торговельного обороту. 

Е п о х а  н а ц і о н а л ь н о г о 
об’єднання Італії, а також ба-
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жання закріпити панування за 
тими, хто емігрував у інші краї-
ни стали поживним підґрунтям 
для появи романської течії (або 
національної концепції) міжна-
родного приватного права. Її 
родонача льник ,  Паск уа ль 
Станіслао Манчіні (Mancini) 
(1817-1888 рр.) у роботі «Della 
nazionalita come fundamento del 
diritto delle genti» 1851 р. («Про 
громадянство (національність) 
як основу міжнародного пра-
ва»), підкреслював основопо-
ложний характер національно-
го закону, тобто закону грома-
дянства, тобто держави, до якої 
особа належить за своїм гро-
мадянством. Учений вважав, 
що національний закон пови-
нен слідувати за кожною осо-
бою, тому пріоритет завжди 
має надаватися національному 
законодавству. Згідно із цією 
теорією національність – ос-
новний колізійний принцип між-
народного приватного права. З 
його пргляду, складовими еле-
ментами громадянства є ланд-
шафт країни, її клімат, релігія, 
життєві звичаї, мова, расова 
належність народу, його істо-
ричні традиції, що все вкупі 
створює духовну єдність через 
з а г а л ь н е  у с в і д о м л е н н я 
(сoscierza) громадянства. Осо-
бисті права окремого індивіда, 
вважав науковець, також виз-
начаються тільки його грома-
дянством [2, c. 53]. Концепцію 

національності сприйняли в 
Італії, Франції, Бельгії та в де-
яких інших країнах Західної Єв-
ропи. Ідеї П.С. Манчіні знайшли 
втілення в Італійському Цивіль-
ному кодексі (1865 р.), Німець-
кому Цивільному уложенні 
(1896 р.), Японському Цивіль-
ному кодексі (1898 р.), Гаазьких 
конвенціях з міжнародного при-
ватного права (1900-1905 рр.), 
Бразильському Цивільному ко-
дексі (1916 р.) [5, c. 134-135].

Бажання Англії та США під-
порядкувати іноземців власно-
му праву характеризує розви-
ток міжнародного приватного 
права в ХІХ – ХХ століттях. У 
цю добу виникла так звана до-
ктрина придбаних прав (vested 
rights, droits acquis, erworbene 
Rechte). Суть цієї теорії досить 
проста: суб’єктивні права й 
обов’язки, набуті фізичними та 
юридичними особами під дією 
іноземної системи права, збері-
гають своє значення і знахо-
дять свій захист в інших право-
вих системах і не можуть бути 
визнані незаконними чи неісну-
ючими. Представники цієї до-
ктрини (Д. Сторі (1779 – 1845 
рр.), А. Дайсі (1835 – 1922 рр.) 
вважали, що судам належить 
застосовувати власне, а не іно-
земне право. Паралельно мо-
жуть визнаватись і виконувати-
ся права, які виникли на під-
ставі іноземного закону. Прого-
лошувався пріоритет тери-
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торіального начала, визначен-
ня дієздатності на підставі до-
міцилію, надання чинності іно-
земному праву тільки завдяки 
міжнародній ввічливості, за-
твердження недоторканності 
прав, що виникли під дією іно-
земних законів [3, c. 52]. Пану-
вання територіального начала 
пояснюється домінуванням Ан-
глії у світовій торгівлі до кінця 
ХІХ ст., а також США з початку 
їх визнання на американському 
континенті як держави. Ці де-
ржави поставили за мету виз-
начати за своїм правом угоди 
з іноземцями, поширити місце-
ве право на чисельних імміг-
рантів із-за кордону [5, c. 144].

У міжнародному приватно-
му праві певний розвиток мала 
так звана універсалістська кон-
цепція,  представники якої  
(Т. Ассерер, А. Вейс, Л. Бар,  
Е. Цительман, Е. Франкенш-
тайн, Ф. Лоран, А. Дайсі та ін.) 
намагалася вивести єдині 
колізійні правила й універсаль-
ну систему колізійного права з 
довільно вибраних аксіом пер-
сонального й територіального 
начал та вищих принципів пра-
ва цивілізованих народів, які 
були б обов’язковими для всіх 
держав. Указана доктрина не 
витримала перевірки практи-
кою й зазнала критики з боку 
партикуляристської теорії пра-
ва (Ф. Кан, Е. Бартен, Д. Анци-
лотті, К. Цвайгерт, Дж. Чешир, 

А. Бустаманте та ін.) [4, c. 65]. 
В англо-американському 

праві розвиток отримала до-
ктрина прагматизму, або пози-
тивізму, представники якої за-
перечували існування вихідних 
засад для побудови колізійних 
норм, визнаючи необхідність 
утворення міжнародного при-
ватного права на емпіричній 
основі. Це дало поштовх появі 
у США різноманітних доктрин 
міжнародного приватного пра-
ва, приміром, теорії: придбаних 
прав (О.  Холмс,  Д ж.  Біль,  
А. Дайсі),  місцевого права  
(У. Кук), теорії урядового інте-
ресу (Б. Каррі), належного пра-
ва в належному суді (А. Ерен-
цвейг), про кращу норму права 
(А. Лефлар), нових справжніх 
правил (Л. Крамера) та ін. [7, c. 
61-64]. Відзначимо, що еклек-
тичні погляди американської 
доктрини знаходять відбиття в 
прийнятих Зводах колізійного 
права. 

Інтеграційні процеси в по-
воєнній Європі, необхідність 
налагодження співробітництва 
між капіталістичними й со-
ціалістичними країнами спри-
яли поверненню до класичних 
засад вирішення колізій [3,  
c. 55, 56]. У цей час зросла чи-
сельність біженців і переміще-
них осіб, іноземних працівників, 
розширилися ділові контакти 
підприємців. Були прийняті нові 
конституції, які визначали нові 
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ю р и д и ч н і  ц і н н о с т і  й 
пов’язувалися з оновленням 
законодавчої політики й мо-
ралі. Усе це поставило на по-
рядок денний необхідність 
оновлення міжнародного при-
ватного права, прийняття за-
конів про міжнародне приватне 
право, гармонізацію судової 
практики [7, c.35].

Що стосується вітчизняного 
міжнародного приватного права, 
то історія його розвитку розпо-
чалася лише з ХІХ ст. Серед пер-
ших представників цього на-
прямку аналітичної юриспруден-
ції можна згадати Д.І. Мейера, 
який у роботі «Чтения о русском 
гражданском праве» (1858 – 
1859 р.р.) окрему увагу присвя-
тив дії закону щодо часу, місця і 
осіб. Колізійне право було викла-
дено в «Основания частной меж-
дународной юрис дик ции» 
(1865 р.) М.П. Івановим. Цивіліс-
тичної концепції міжнародного 
приватного права дотримувався 
К. І. Малишев у праці «Курс об-
щего гражданского права Рос-
сии» (1878 р.). Значний внесок у 
розвиток вітчизняного міжнарод-
ного приватного права зробила 
праця Ф.Ф. Мартенса «Совре-
менное международное право 
цивилизованных народов» 
(1896 р.). Початок ХХ ст. ознаме-
нувався появою робіт П.Є. Ка-
занського «Введение в курс меж-
дународного права» (1901 р.), 
«Учебник международного пра-

ва публичного и гражданского» 
(1902 р.). У цей же період вихо-
дять друком «Очерки по систе-
матике международного частно-
го права» 1915 р. О.О. Піленка, 
«Очерк международного частно-
го права» Б.Е. Нольде, ряд робіт 
М.І. Бруна, наприклад, «Очерки 
истории конфликтного права» 
1915 р., «Введение в междуна-
родное частное право» 1915 р., 
«Публичный порядок в междуна-
родном частном праве» 1916 р. 
тощо.

Радянський період розвитку 
характеризувався значними на-
уково-теоретичними досягнення-
ми. Особливо слід відзначити ро-
боти О.М. Макарова «Основные 
начала международного частно-
го права» 1924 р., В.М. Корецько-
го «Проблемы частного между-
народного права в договорах, 
заключенных советскими рес-
публиками с иностранными госу-
дарствами» 1922 р., «Оговорка о 
взаимности в международном 
частном праві» 1925 р., «Между-
народное хозяйственное право» 
1928 р., «Очерки англо-амери-
канской доктрины и практики 
международного частного пра-
ва» 1948 р. та ін. А.Г. Гойхбарга 
«Международное право» 1928 р., 
І.С. Перетерського і С.Б. Крилова 
«Международное частное пра-
во» 1959 р., Л.А. Лунца «Курс 
международного частного пра-
ва» 1959-1966 р.р., Г.К. Матвєєва,  
Ю.Г. Матвєєва «Международное 
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частное право как отрасль совет-
ского права» 1980 р. та ін.

На законодавчому рівні 
норми міжнародного приватно-
го права були фрагментарни-
ми, неповними, недосконали-
ми. У той же час у радянську 
добу УРСР стала членом бага-
тьох урядових і неурядових 
міжнародних організацій (при-
міром, системи ООН). У цей же 
час було укладено значну кіль-
кість міжнародних договорів, 
особливо двосторонніх, що 
стосувалися питань регулю-
вання приватно-міжнародних 
відносин.

Стан міжнародного при-
ватного права після проголо-
шення Україною незалежності 
зумовлювався розбудовою 
ринкових відносин, скасуван-
ням державної монополії на 
зовнішньоекономічну діяль-
ність, виходом національних 
суб’єктів господарювання на 

світовий ринок, диверсифіка-
цією приватних контактів між 
суб’єктами різної національної 
належності. У цей період поба-
чили світ праці таких учених з 
міжнародного приватного пра-
ва, як А.С. Довгерт, В.І. Кисіль, 
В.М. Коссак, О.О. Мережко,  
Г.С. Фединяк та ін.

А новий історичний виток 
міжнародного приватного пра-
ва позначився прийняттям  
23 червня 2005 р. Закону Украї-
ни «Про міжнародне приватне 
право», але його аналіз – за-
вдання майбутніх публікацій 
авторки. 

Як бачимо, міжнародне 
приватне право долало довгий 
еволюційний шлях, на якому 
віддзеркалювалася правова 
політика кожної історичної епо-
хи, що завжди породжувало 
специфіку правового регулю-
вання приватно-міжнародних 
відносин.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА
Степанюк А.А.

Статья посвящена исторической эволюции международного частного права, 
определению наиболее важных периодов и доктрин с кратким анализом eго 
некоторых теоретических положений.
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This article is devoted to the historical evolution of the Private International Law, 
determination of its most significant periods and doctrines with a brief analysis of some 
theoretical issues.
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КОЛІЗІЇ МІЖ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

Суттєве значення для пра-
вильного застосування норм 
трудового права має вирішення 
будь-яких колізій між норматив-
но-правовими актами законо-
давства про працю. А що сто-
сується колізій між законами 
про працю, то ситуація набуває 
особливої актуальності з огля-
ду на те, що в судовій практиці 
ніколи не опрацьовувалися 
правові позиції щодо вирішен-
ня останніх. 

Метою цієї статті є розроб-
лення пропозицій щодо спо-
собів вирішення такого роду 
колізій. Ці пропозиції мають 
своє підґрунтя в логіці системи 

законодавства про працю, а 
тому можуть безпосередньо 
застосовуватися судами при 
вирішенні відповідних спорів. 
Їх послідовне впровадження в 
практику потребує використан-
ня їх Верховним Судом України 
при підготовці роз’яснень з пи-
тань, що виникають при роз-
гляді судами справ. 

Наукові дослідження цієї 
проблеми до цього часу не 
здійснювались. Лише в одній із 
науково-практичних робіт до-
кладно аналізуються зміст і пи-
тання застосування ст. 4 Кодек-
су законів про працю України 
(далі – КЗпП), яка не допускає 


