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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОдАЖУ 

1\ині;ІhНИМ 3<ІКОН(Щ<J.НСТІ-ІО\11 рСІ'УJІЮКПhСИ такі СІІСІ(Ифічні форМИ 

угоц як :\tіжнароцні .J:оговори - угоди між цержавамп шо;::ю встанов

.:Jення або припинення обов'язків та/або л.tіна таких обов'язків за 
встанов.1ени:\'ш нор:v~ами права, міжнароцного права. Міжнаро.ані до

говори, n тшлу числі й .Joronip куплі-про.Jажу ук.тІа.ааються па рі:ших 
ріnпях. Так, міжпародні догоnори :\южуть у:кжt.Jатися па :міжnі.Jомчо:~лу, 
МlЖур~І.іЮІЮ\ІУ та \111Ж,іLСрЖ3ННОМУ р1НН}ІХ, ІІІ, О 3<-LІСЖИТh НЦ наштоЇ Kl~lh

I<OCTi сторін .іюпнюру. Таки\І чино\І \Ііжнаро.іLНі J(ОІ'ОІ-юри 3а 3аІ-шІnним 
прашпом :\южуть бут:и двохсторонніr-.пт або багатосторонніми. Шо ж цо 

сутності міжнароцних договорів то вони регу .. 1юються 'Законом України 
«Про міжнароцні договори УкраїнІІ>> від 29.06.2004 року (ст. 9 Закону) 
та с часткою Націопального :шкопоцаnстnа України. Таким чшю:\t ма

ючи пріоритет перец паuіопа.1ьшн1 :шкопоцаnстnом :\tіжпароцпі цого

І-юри Є ЧИННИМИ. За:mаЧСНС \ІОЖН3 Н<l3ІШТИ 1Ір3ІН1Ж)\1. }ІКС НаІІраНJІСНО 

на фЩНІУІШНН}І 11Ср<:ІІСКП1ННОІ'О уніфікунаНН}І НОрМ Н 1'<-LІyJi І(ИНі;ІhНОІ'О 

І ІраІІа BIJ(IIOBiiLIIO J(O MIЖIIaflOJ(II ИХ _:[()І"ОВОрІВ ІІа ІІІ.І}ІХУ J(O СВрОІІІТСІ]l<lІLіЇ 
України. Таким •rином ні;(Сіушн-:тhси гармоні~·інс ІІОt-:іІнаннs.:r норм \1ЇЖ

нароіІНІ1Х ;ю1·онорін та НаІІіоншІ nноп) ~шконо;шнстна. 

Розглядаючи :\tіжпаро..Jпі .J:оговори шо.J:о uиnіlьІшх праnоnідпосип, 
це .J:ержави є суб'єкта:-vш uих правовідносин, з'являється ряц питань, які 

стосуються поря.J:ку poзr.lя.J:y _иіжпародпих .J:oгonopin n ра_иках uиnі.lь
пих праnоnі.J:Іюсип. Стрі:икого р(_Ушитку, па фопі ро-шитку суспільних 

nідпосип зага.1011. пабуnають nі.J:Іюсипи купіn .. 1і-продажу. Міжпародпий 
тонароо6\1ін та ук.;ш;LСНН}І JонніІІІнnоскономічних уІп;L (;(ОІ'онорін) :1у

мон.;Іює пктру нсоСіхі;tні<:тn чіткоп) норматинно1п рсІ'УJІюнанюІ ні;tно

син, які виникають та адаптаuії законо.J:авства України цо законодав

ства СС. Розрізненість правових норм .J:ержав, а також перебування їх 

пі.J: вп.1ивом різних правових систем, ще бі1ьше загострює проб .. lе:\tу . 
.Закопо11 України <(Про Зага.lьІю.аержаnпу програ:\tу а.ааптації за

копо.ааnстnа України .ао закопо.ааnстnа ЄС>> ni.a 18.03.2004 року :шкрі
ІІ;Існо \іІсту а,т(аІпаІ~ії :шкон(нанстна України J(O :шкон(щанстна ЄС, }ІКа 

ІІО.-І}ІІ"і1Е Н J(O<:}II"HCHHi НЇ,Т(ІІОНііLНО<:Ті ІІраНОНОЇ СИ<:ТСМИ УкраЇНИ acчuis 

СОШШШlаlНаіге З урахуваННЯ:\1 критеріЇВ, ШО ВИСуВаЮТЬСЯ СС ,JO цержав, 
які :-vrають нa:-vrip вступити .J:O нього. По.1ітика України ві.J:носно руху цо 
євроінтеграції та відносин з країнами Свро Союзу визначена у нop:-vrax 

Закону України nід 01.07.2010 року <(Про засади nпутрішпьої і зоnпіш

пьої по.1ітики•>. Так, у nі.апоnілюсті .ао шнюг статті 11 .За копу одпісю 
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3 ОСНОНОІІШІОЖНИХ :шеа;~ :ІОННі НІ НhОЇ ІІО;ІіТИКИ УкраЇНИ Є <<3а6С3ІІСЧСНН!-І 
інтсІ1ШІtії України н t-:нроІІс~ісr-,кий Іrо;Іітичний, сконоvrічний, І Іранониі--і 

rrpoeтip 3 мстою наGутпІ ч;Існстна н ЄС•>. У 2014 ро1~і ІІіс.І!-І 11срсмоп1 

в Революції Гі;:rності, Верховна Pa;:ra України 13.03.2014 року прийня.1а 
Постанову <<Про пі;:rтвердження курсу України на інтеграцію до ес та 

першочергові -захо;:rи у цьому напрямі•>. що підтnер;:rжусться незnорот

ність курсу України ;:ro евроінтеграції та набуття членстnа n Єnросою3і . 
.З підписапням та ратифікацісю у 2014 році Угоди про асоціацію :між 
Україною та Єнросою:юм rючш1и стнорюнатис!-І у ноноv1у форvшті ні,Іt

носини сторін що;ю Іrо;rітичної acorria11iї України та її економічної 

інтеграції. Черговим кроко:м на шляху ;:ro євроінтеграції є уюш;:rення 
уго;:r про асоціацію, що дозволяє Україні стати рівноправним 'L1ено:м в 

ес. ІЗиконання Уr<ни про асоціацію між Україною та ес відбувається 

па оспоnі -затвердженого 17.09.2014 року Кабінетом Міністріn України 
п.1юrу -заходіn з її імпле:\-tептації па 2014-2017 роки . .Згідно зі Стратегісю, 
УІЧ1 l3 11ро acorriarriю між Україною і ЄС ни3начає страте1·ічні оріt-:нтири 

і[;[}[ ІІрОНСJ(СННИ СИСТе_\-1НИХ 110.1\ТИЧНИХ 1 СОЦ1аJІhНО-еКОНОІ\11ЧНИХ ре
форМ в Україні, широкомасштабної а;:rаптації законодавства України ;:ro 
норм і правил GC. 

У зв'язку з рухо:м України у Gвросоюз, так би мовити у напрямку 

Єnроіптеграuії, па сьогодні nідбуваються ряд реформ, зокрема еконо

мічних, політичних, демократичних, і початком таких реформ ста.1о 
реформуванш1 (чханів ш1коrrавчої в.Іа)(И, стІюреншІ нової ІІШІіІІіЇ, ор

І·анів І Ірокуратури тощо. Таки_\-1 чиrю_\-1 рс:>у.ІІ>r·ати вка-3аІІИХ ІІерспюрснr, 

Іtов'и-шні J рсшrі:шrr.ісю cвporrctkькol\) ви6ору УкраЇІІИ. У'сві,J(О\1JІСІІШІ 

ІІhоr·о Н3аєvrо3н\І3КУ мш-; стати ;r,л5-І українсr-,кого сусІІі;Іr-,стна Іrотужним 

консшІі;rуючиvr фактором, стиvrулом ;r;Іи актинноr·о і ;rинамічноІ'О ІЮ

ступу обраним шляхом. 

Розглядаючи міжнаро;:rні договори звернемо увагу на ві;:rсутність у 

норматиnпо-праnоnих актах України, зокрема й n копституції України, 
будь-яких посилань щодо визпачепня статусу 11іжпародпих ;:roгonopin 

nідпосно їх використання па шrутрішпьодержашrо:\-ІУ ріnні щодо до
триманн!-І та 3Gсрсжснн5-І ІІраноІtор5-ІЛКУ н країні. На сhоІ·tщні Україна 

3poGи;ra кроки ло інтсІраІІіЇ у ЄС, 11~0 ниvrагш-: оGон\13конс ннссснн!-І 

відпові;:rних положень до законодавства України з :метою використання 

міжнародного досві;:rу~ зокре:ма нор:м законодавства країн евросоюзу, 

;:r.1я ратифікації цих норм у Наuіональне законодавства ;:r.1я крашого та 

професійпішого підтримапня праnопарядку n країні. Таким чипо:м, nра
хоnуючи викладене nnажас:\-ю -запропонувати доціrrьпе nпесеппя зміп 
у КонсппуІ(ію України ;(оrrоннинІни її Єнроінтс111аІІійною•> статтею. 

,!l,ск.;rараІ (і!-І І Іро ;(сржанн и~і сунеренітет України 1990 р. міститr-, Іtо.ІІожен
ня про те, що <<Україна виступає рівноправним учаснико:м міжнарод

ного спL1кування, акт:ивно спр:ияє зміцненню загального миру і між

народної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейсько :му 
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ІІJЮІ~есі та ЄНJЮІІеЙсhких структурах>). Зокрема, можемо 3аІІроІюнунати 

ннести ;~о1юнненни ;ю ІІрсамG)СІИ aGo poJitiJІY І КонституІІіЇ України 3а

кріІІИНІІІИ ІІшюжснн~І 11ро єнроІІсі1сhІО1~і ниGір наро;~у України. Вкюане 

може позитивно вплинути на становлення зовнішньої та внутрішньої 

політики Української держави неза.:Jежно ві;:r змін по.1ітичних упо;:rо

бапь та з:vtіп у ке ріnній лапці держави та па екшю:vtічпо-праnоnий роз

nиток України па Єnропейсько:vгу ріnні. 
Таким чином, інтеграція України n EnpocoюJ nи:vtaгac n;:rоскопалеппя 

11ршюних :шса;t, ~Ікі :шGе3ІІечунати\1)'Тh рса.ні:шІІ,ію Україною сноїх між

НЩ1ОіlНО-ІІраноних :юGон\І:ШНh III.O.ilO СІІінро6іТНІ1ІІ,ТНа 3 ЄНрОІІСі1сhКИ\Н1 
об'є;:rнаннями, які сприяти:муть євроінтеграції України. 3азначений 

процес євроінтеграції та співробітництва вимагає з;:rійснення багатьох 

кракіn щодо ратифікації міжпародного права та приведепня у nідпоnі;:r

пість до сnропейських етапдартів n галузі праnа закопо;:rсшстnа України 
та інших пор:матиnпо-праnоnих актіn, які регулоють стапаnлення пра
ншюр}ІJlКУ н країні. Вкюані кроки у Gік єнроінтс111аІtії України та ІІро

нс;tсна на теІІерінІній час роGота ІІІ.ОіЮ нжитп1 реформ у сфері І Іра но

порядку, створює суттєво новий :vrеханізм національної імпле:ментації 

нор:м міжнаро;:rного права. 

SUКНА YU. S. 

1'\atioпaJlTnivcrsity «Odessa Т .awAcademy», 
Caнdidatco flcgalscicнccs, Л.ssistaш Piot'cssoiO t't11c CiYil Law Dcpaitmcнt 

"~:UROINTEGRATION» IN ТІІ~: ІЖGАІ, R~:GUІAПON 
OF CIVIL RELAПONS: 11ІЕ СОNТЕХТ AND DIRECТIONS 

OF IMPROVEMENТ 

The ішрlешенtаtіон ot' tl1e Associatioн Agreeшeнt betv.'een Ukraiпe, оп 
tl1e one l1aнd, апd tl1e Енrореап Uпіоп, tl1e Енrореан аtошіс eнergy сош
rшшіtу анd tl1eir шешЬеr States (l1ereiнafter- Association Agreeшeпt) pro
vides fог tl1e impleшentatioп of сошрlех iпteгdisciplinaгy геsеагсl1 aimed 
at епsuгіпg геgнlаtогу, iпstitнtioпal t'гашеwогk fог ГulШmeпt of the геgіопаl 
political, socio-economic, lcgal intcgration proccsscs, on tl1c Ьasis p1im;:11ily 
оГ lшmюnit.ation оГ гclcvant appгoacl1es and principlcs lo tlle cnГoгccmcnt 
шecl1anisш. Непсе пatlJГally peгceived нееd to сонdнсt а coшprel1eпsive 
analysis of the areas ot' cooperatioп eпvisaged Ьу tl1e Associatioн Agreeшeпt. 
So, ан oYeгvie\v of the шost imp011ant actiYities анd гesнlts іп iшpleшeпt
ing the Associatioп Agгeemeпt, V.1llicll wеге plaпned апd accomplisl1ed dнг
ing tl1e гер011іпg уеаг, as v.'ell as otheг significant deYelopmeпt гelated to the 
Ешорсаn intcgration policy, summa1izcd in tl1c rccштcnt govcnlшcпt repo11. 
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