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При цьому, поняття «постійне проживання» не слід розуміти обмежено. 
Спадкоємець буде вважатися таким, що постійно проживає зі спадкодавцем, 
навіть якщо він на значний час відбув з місця постійного проживання, скажі-
мо у відрядження, важливий сам факт постійного проживання та представле-
них доказів цього. 

Тобто, як ми бачимо, ЦК України не збережено спосіб прийняття спад-
щини шляхом фактичного вступу в управління або володіння спадковим май-
ном. Можливо, це є правильним з точки зору неоднозначного застосування 
судами такого інституту, наявності багатьох колізій та наявних суперечок між 
спадкоємцями, що дало можливість зменшити кількість спорів.  

Однак, скасування даного інституту, не ліквідувало всіх можливих про-
блем, скажімо прийняття спадщини шляхом вступу у володіння або управлін-
ня нею було дуже зручним для спадкоємців, адже цей спосіб не був обтяже-
ний формалізмом та визначався стійким і тривалим волевиявленням спадко-
ємця, коли зараз, спадкоємці, які не проживали постійно разом із спадкодав-
цем на час відкриття спадщини, повинні звертатися із заявою до нотаріуса 
про прийняття спадщини завжди, навіть якщо в її частці знаходяться предме-
ти домашньої обстановки, дрібні предмети чи інше майно невеликої вартості. 

Таким чином, варто зробити наступний висновок: ліквідація інституту 
фактичного прийняття спадщини шляхом фактичного вступу у володіння або 
управління ним в ЦК України не вирішує коло важливих питань спадкового 
права. Нічим не обумовлений «привілей» спадкоємця, що постійно проживав 
зі спадкодавцем та коло інших колізійних питань, зумовлює нас за доцільне 
переглянути положення Цивільного кодексу України та в перспективі приді-
лити достатньої уваги проблематиці інституту фактичного прийняття спад-
щини. 
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ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ 
ЗВИЧАЇВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день основним напрямом політичного курсу України є 
інтеграція у європейську спільноту. Даний напрям потребує проведення змін 
у всіх сферах діяльності нашої держави, зокрема у системі вітчизняного пра-
восуддя.  

Слід зазначити, що євроінтеграція відкриває великі можливості у торгі-
вельному секторі. Зокрема, підвищується інтенсивність зовнішньоекономічної 
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діяльності. Однак суб’єкти таких відносин досить часто зустрічаються з про-
блемою захисту своїх прав у національних судах. Однією з найрозповсюдже-
них проблем, які потребують вирішення, є вибір права, що підлягає застосу-
ванню при вирішенні спору. В даному разі слід зазначити, що суди керуються 
переважно національним законодавством. Водночас в деяких випадках відно-
сини з захисту прав і законних інтересів міжнародних та іноземних юридичних 
осіб мають регулюватись принципами і нормами міжнародного приватного 
права. При вирішенні таких спорів виникає необхідність використання міжна-
родних торгових звичаїв, механізм застосування яких не вироблений. 

Дослідженням теорії та практики застосування міжнародних торгових 
звичаїв у судочинстві займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: М. І. Бра-
гінський, В. В. Вітрянський, Ю. Г. Гошко, М. В. Євтушенко, О. С. Іоффе, 
А. Е. Кристеро, І. Г. Побірченко та ін.  

Для правильного розуміння суті торгових звичаїв міжнародного харак-
теру, слід з’ясувати поняття «звичаю». Відповідно до ЦК України звичаєм 
вважається правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законо-
давства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Міжнародний 
торговий звичай це, по-перше, загальноприйняте правило поведінки; по-
друге, воно складене у процесі міжнародної торгівлі; по-третє, таке правило 
має багаторазовий характер, тобто, його застосування у процесі регулювання 
однорідних відносин здійснюється протягом значного проміжку часу. 

Слід зазначити, що міжнародні торгові звичаї містяться у певних систе-
матизованих актах. Наприклад, збірник ІНКОТЕРМС, виданий Міжнародною 
торговою палатою, є важливим джерелом права у процесі організації міжна-
родної співпраці господарського характеру. Однак головною проблематикою 
є не тлумачення чи розуміння міжнародних торгових звичаїв, а їх безпосере-
днє застосування при вирішенні господарських спорів судами України. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України, міжнародні акти та їх норми є 
частиною юридичної системи України, якщо згоду на них надано Верховною 
Радою України. 

Застосування міжнародних торгових звичаїв регламентовано Господар-
ським процесуальним кодексом України. Також відповідні роз’яснення були 
зроблені Президією Вищого господарського суду України № 04-5/608 від 
31.05.2002. Відповідно до ст. 3.2 цього акта господарський суд у вирішенні 
спору застосовує звичаї у сфері міжнародної торгівлі у разі відсутності зако-
нодавства, що регулює спірні відносини або якщо угодою сторін передбачено 
застосування правил цих звичаїв.  

Отже, застосування міжнародних торгових звичаїв у практиці господар-
ського судочинства України існує, але здійснюється за наявності відповідних 
умов, а саме звичаї мають регулювати відносини, щодо яких виник спір; зви-
чаї повинні бути ратифіковані Верховною Радою України. 
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