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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Дахно Іван Іванович

Народився 8.04.1948 р. у с. Синівка Липоводолинського 
району Сумської області.

У студентські роки закінчив (1970 р.) Другі державні 
вечірні 3-річні курси іноземних мов м. Києва (англійська 
мова).1971 року закінчив Київський ордена Леніна держав-
ний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність — еко-
номіст-географ, викладач географії. Після університету 
служив командиром мотострілецького взводу на радянсько–
китайському кордоні на Далекому Сході (1971—1973 рр. ). 
Потім навчався в аспірантурі (1973—1976 рр.). 23 грудня 
1976 р., захистив дисертацію «Економічний механізм впро-
вадження нової техніки у промисловості США» на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук. Працював 
в інститутах Академії наук УРСР і галузевих науково-до-
слідних установах (1976—1992 рр.). Вчене звання старшого 
наукового співробітника присвоєно 1991 року. Того ж року 
закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації 
керівних працівників і спеціалістів народного господарства 
у галузі патентної роботи (ЦІПК, спеціальність — патентоз-
навець).

Дисертацію: «Економічні проблеми промислової власності 
(патентно-ліцензійної роботи)» на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук захистив 27 квітня 1992 р. Впродовж 
2,5 років (1992-1995 рр.) був на державній службі начальником 
управлінь (Держпатент України і Антимонопольний комітет 
України).
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Інформація про авторівІнформація про авторів

3 квітня 1995 року – на викладацькій роботі. 23 жовтня 
2003 року присвоєно вчене звання професора. Відмінник освіти 
України (2004 р.). 

Автор багатьох книг, брошур, статей у сфері міжнародної 
економіки, права, історії, географії, англійської мови.

У липні 1994 року відвідав з двотижневою поїздкою Данію 
і Бельгію у складі делегації українських урядових посадовців у 
рамках проекту з Європейської енергетичної хартії.

У березні 1995 року перебував два тижні в банку «Хамброс» 
у Лондоні в рамках проекту фонду «Know-How» британського 
Міністерства закордонних справ.

Під час роботи на посаді декана факультету правничих наук 
Києво-Могилянської Академії, в 1995 році три місяці перебував 
у США. Основне місце перебування — юридичний факультет 
Балтиморського університету (штат Меріленд). Відвідав також 
університет штату Луїзіана і Південний університет у столиці 
штату Луїзіана місті Батон Руж та Колумбійський універси-
тет у Нью-Йорку. Відвідини США відбулися у рамках проекту 
American Bar Association. Результатом стажування в США було 
створення ессе про антитрестовське законодавство США.

Перебування в США згодом спричинило появу великої низ-
ки навчальних посібників і підручників.

1998 року відвідав Ланкастерський університет (Велика 
Британія) з двотижневою програмою.

Зазначені вище зарубіжні відрядження відбувалися на кон-
курентних засадах, де вирішальним чинником було знання 
англійської мови.
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Алієва-Барановська 
Віра Миколаївна

Народилася 21.11.1983 р. у місті Києві. В 2006 році за-
кінчила Україн сько-Арабський інститут міжнародних 

відносин ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління 
персоналом (МАУП) за спеціальністю «Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності» і отримала освітньо-кваліфікацій-
ний рівень магістр (диплом з відзнакою). У 2009 році закінчила 
докторантуру МАУП за спеціальністю «Економіка» та здобула 
наукову ступінь доктора філософії в галузі економіки. Трудова 
діяльність розпочалася з лютого 2006 року. З того часу працю-
вала у МАУП на адміністративних та викладацьких посадах. 
Зокрема, з жовтня 2009 р. по квітень 2012 була деканом фа-
культету стаціонарних форм навчання Українсько-Арабського 
інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса, 
МАУП, м. Київ.

20 вересня 2011 року здобула на засіданні Вченої Ради 
МАУП науковий ступінь доктора наук в галузі економіки за 
темою «Економічна дипломатія як інструмент зовнішньої 
торгівлі». 

Автор низки книг у співавторстві і статей у сфері менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних еко-
номічних відносин, права зовнішньоекономічної діяльності, 
інтелектуальна власність, історія держави і права.

21 червня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття на-
укового ступеня кандидата юридичних наук. Тема : «Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання». 

2015 року одноосібно опублікувала у київському видавни-
цтві «Центр учбової літератури» навчальний посібник «Зовніш-
ньоекономічна діяльність», т. 2.
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ПЕРЕДМОВА

Коли 2012 року книжкове видавництво «Центр учбо-
вої літератури» опублікувало третю книгу професора 

І. І. Дахна «Міжнародне приватне право», то він щиро вва-
жав, що повністю виконав свій професійний обов’язок пе-
ред суспільством і наукою на цій важливій ділянці і не мав 
наміру створювати черговий навчальний посібник з «вищої 
математики юриспруденції», тобто з міжнародного приват-
ного права. Думалося, що з новими підручниками впораєть-
ся нове покоління правників. Тобто, — «молодым везде у нас 
дорога, старикам везде у нас почет», або як кажуть пред-
ставники англо-саксонської системи права: «Beauty before 
ages». Молодь же не поспішала, бо очевидно, вважала за 
краще спілкуватися в соцмережах про що завгодно, лише не 
про міжнародне приватне право. Молоді, та й не лише моло-
ді, представниці кращої частини людства, крім того, не за-
бували крилатий вислів знаменитої американо-англійської 
леді Астор: «Ми жінки, звичайно ж говоримо багато, але не 
дивлячись на це, ми ще не встигли розповісти і половини 
того, що знаємо.».

Розмов у нас в Україні так багато, що хоч експортуй їх в об-
мін на газ. А от конструктивних результатів , — як кішка Ася 
наплакала (така чорна тварина мешкає в квартирі співавтора 
цієї книжки). Вона абсолютно не цікавиться міжнародним при-
ватним правом (у деяких студентів ця дисципліна викликає 
певний інтерес, особливо перед заліками чи сесією), зате супро-
воджує на кухню кожного члена сім’ї, керуючись своїми продо-
вольчими міркуваннями. Ася глибоко впевнена, що професор 
І.І. Дахно мешкає на її житловій площі, а не навпаки. Кішці таку 
оману можна вибачити, оскільки вона ніколи не складала тестів 
зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО).
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Ася, як і народні депутати, судді і прокурори — недотор-
канна. За торкання її вона б’є передніми лапами, — правою чи 
лівою, — як їй зручно. 

Спілкуючись зі студентами, професор І.І. Дахно дивується як 
багатьом з них ті тести вдалося скласти. Витік інформації про 
тести ЗНО — безсумнівно має місце, хоч всі, незалежно від полі-
тичних уподобань, це сором’язливо замовчують. Під час виборів 
задіяно величезний контрольно-караючий апарат, а правопору-
шення трапляються на кожному кроці. Чи є принаймні елемен-
тарний контроль за тестами ЗНО? Невже сотні тисяч абітурієн-
тів та їх родичів є «білими і пухнатими»? Побоювання професора 
І. І. Дахна підтвердилися у липні 2015 року, коли правоохоронці 
«трусили» Український центр оцінювання якості знань. 

Все ж таки повернемося від дівочої цнотливості ЗНО. По-
вернемося ж не до наших баранів, а до книг з міжнародного 
приватного права.

Оскільки не з’являлися книги інших авторів з тематикою, 
якою володів професор І.І. Дахно, то й було вирішено написати 
ще одну книгу з «Міжнародного приватного права», яка б лікві-
дувала «білі плями», що неминуче з’являлися. На допомогу про-
фесору прийшла у минулому його студентка, а наразі кандидат 
юридичних наук, доцент Віра Миколаївна Алієва-Барановська. 
Професор і доцент згадали, що ніхто ще не скасовував постулат 
«наука вимагає жертв». В жертву «вищій математиці юриспру-
денції» (таку назву дав «Міжнародному приватному праву», мос-
ковський професор Марк Мойсейович Богуславський) були при-
несені чергові літні відпустки. Літо промайнуло, зате з’явилася 
нова книжка. Пролетіло літо так швидко, що професор не встиг 
отямитися і промугикати слова колись популярної пісні: «Я так 
хочу, чтобы лето не кончалось!»

Про порядковий номер цієї книжки у творчому доробку про-
фесора він скромно змовчить, бо читачі, не дай Бог, можуть 
подумати, що він графоман. На наукові подвиги його ж штов-
хають слова: «Если не я, то кто же?»
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У цьому навчальному посібнику міститься огляд газетної 
інформації з низки аспектів міжнародного права. Відповідні 
вирізки з газет збереглися майже випадково. Молодим прав-
никам професор радить надалі слідкувати за тим, що пишуть 
ЗМІ по «вищу математику юриспруденції». Зрозуміло, що не 
обов’язково слід вірити всьому, що потрапляє на очі. Може ж 
трапитися і «джинса».

У цій книжці подається чергова підбірка вітчизняних нор-
мативно-правових актів з низки аспектів міжнародного при-
ватного права. Професор вперше використав цей прийом вже 
далекого 2001 року у своєму першому посібнику з міжнародного 
приватного права. З того часу цей аспект професор пильно 
моніторить, хоч частенько розмірковує на кшталт:

«Вівці мої, вівці мої,
Вівці та барани,
Хто ж вас буде пасти,
Як мене не стане?»
Відсутній натовп бажаючих моніторити міжнародне при-

ватне право. Багато охочих буває хіба що в мажоритарних ви-
борчих округах. 

У книжці наведено розгорнуті змісти кількох вітчизняних 
книг з міжнародного приватного права. Зроблено це з метою 
полегшення читачам пошуку потрібної їм інформації. 

Цей прийом було започатковано у другому посібнику з між-
народного приватного права. Перший посібник опублікувало 
видавництво Міжрегіональної Академії управління персоналом 
(2001 і 2004 роки), а другий і третій — «Центр учбової літерату-
ри» (2008 і 2012 роки).

Містить ця книга і тексти низки нормативних актів з між-
народного приватного права.

Більшість сучасних навчальних посібників не мають розді-
лу про історію тієї чи іншої галузі (підгалузі) права.

Молоде покоління, свідоме життя якого пов’язане з «Ко-
ка-Колою», а не зі сталінсько-хрущовсько-брежнєвським не-
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забутнім лимонадом, може подумати, що відповідну галузь 
(підгалузь) приніс лелека, поки доценти і професори спали, 
готуючись вранці негайно розпочати створення підручників, 
наприклад, з міжнародного приватного права України. Час-
тенько ж спрацьовує принцип — «нове — це добре забуте старе». 
В чотирьох книгах досить повно висвітлено історичні аспекти 
міжнародного приватного права.

Професор І.І. Дахно заявляє претензії на свою першість у по-
єднанні гумору з юриспруденцією. Це було ним продемонстровано 
у серії «Беседы о промышленной собственности» в газеті «Бизнес» 
впродовж 1994—1995 років, а 1996 року «Беседы» з’явилися в його 
книжці «Патентно-лицензионная работа», яка приємно вразила 
генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності доктора Арпада Богша. Він був американцем. ВОІВ — 
це не фірма типу «Роги і копита», а спеціалізована агенція ООН.

Звернемо увагу на те, що «Уголовный кодекс Украины 
в анекдотах и карикатурах» за редакцією д. ю. н., нардепа 
С. В. Ківалова з’явився 2008 року.

З метою вивчення англійської мови поміщено двома мовами 
чотири міжнародні конвенції.

Четвертий посібник з «Міжнародного приватного права» 
містить чергову порцію анекдотів, зібраних і згрупованих за 
жанрами співавтором цієї книги. Є й ще два додатки з права 
інтелектуальної власності.

Слід також зазначити, що навчальний посібник І.І. Дахна, 
В.М. Алієвої-Барановської і І.О. Козакевич «Історія держави і 
права» (опублікований «Центром учбової літератури» 2015 року) 
містить Додаток 50 «Навчальні посібники професора І.І. Дахна 
з міжнародного приватного права». Читачам варто ознайоми-
тися з тією публікацією. Той Додаток — дорожня карта щодо 
трьох перших посібників.

Отже, співавтори запрошують читачів у подорож сторін-
ками цієї четвертої книги. Сподіваються, що подорож буде ці-
кавою і корисною.
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Як кажуть французи: «Яке вино, — таке і кохання». Сподіва-
ємося, що те й інше будуть чудесними. Зичимо щастя та успіхів 
всім читачам, — і не лише у навчанні, а й у коханні.

Текст Закону України «Про міжнародне приватне право» 
від 23.06.2005 р. № 2709-IV у цьому посібнику не наводиться, 
оскільки:

• він є легко досяжним;
• його вже було опубліковано у другому навчальному по-

сібнику з міжнародного приватного права професора 
І.І. Дахна (2008 р.).

Професор І.І. Дахно у цій книжці створив «Передмову», роз-
діли 1, 2, 3, 4 і Додатки. Решту розділів співавтори створили 
спільно.

Видавництво «Центр учбової літератури» має можливість за 
замовленнями надрукувати додаткові невеликі наклади трьох 
попередніх навчальних посібників з міжнародного приватного 
права професора І.І. Дахна. З цією метою слід звернутися до 
керівника видавничих проектів видавництва «Центр учбової 
літератури» Сладкевича Богдана Анатолійовича за телефоном 
(067) 393-33-34. Автор має запас другого навчального посібни-
ка (2008 р.). За організаційною допомогою щодо друкування 
додаткових накладів можна також звертатися до професора І.І. 
Дахна. Контактний телефон співавторів у Києві — 494 47 32 з 
переключенням на 14-27.

На закінчення «Передмови» наведемо розгорнуті змісти по-
передніх посібників професора І.І. Дахна з міжнародного при-
ватного права. Здавна ж відомо, що краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути.

Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: 
МАУП, 2001, 2004. — 312 с. — Наклади: 2001 р. — 10000 при-
мірників, 2004 р. — 6000 примірників.

ЗМІСТ
Передмова
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Розділ 1. Вступ до міжнародного приватного права
1.1. Предмет міжнародного приватного права
1.2. Система міжнародного приватного права
Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права
2.1. Загальні зауваження
2.2. Конституційні норми
2.3. Міжнародні договори України
2.4. Трансформація норм міжнародних договорів у норми
 національного законодавства України
2.5. Внутрішнє законодавство України з міжнародного
 приватного права
Розділ 3. Загальні поняття міжнародного приватного 
права
3.1. Колізійні норми
3.2. Колізійні прив’язки
3.3. Матеріально-правові норми
3.4. Інші поняття міжнародного приватного  
 права
Розділ 4. Цивільно-правове становище іноземців
4.1. Джерела права
4.2  Загальні положення про правоздатність і дієздатність
 іноземців в Україні
4.3. Обмеження дієздатності та недієздатність
4.4. Визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення
 померлим
Розділ 5. Юридичні особи — суб’єкти міжнародного 
приватного права
5.1. Джерела права
5.2. Поняття «юридична особа»
5.3. Цивільна правоздатність іноземних юридичних осіб 
в Україні
5.4. Представництва іноземних суб’єктів
 господарської діяльності в Україні
5.5. Транснаціональні корпорації
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Розділ 6. Держава — суб’єкт міжнародних цивільно-
правових відносин
6.1. Імунітет держави за міжнародним правом
6.2. Законодавство України про державний імунітет
Розділ 7. Право власності
7.1. Джерела права
7.2. Конституційні норми
7.3. Власність у контексті міжнародного приватного 
 права України
Розділ 8. Зобов’язання, що виникають внаслідок за-
подіяння шкоди (деліктні зобов’язання)
8.1. Джерела права
8.2. Поняття “делікт”
8.3. Делікт у законодавстві України
Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність
9.1.  Джерела права
9.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
9.3. Зовнішньоекономічний договір
9.4. Іноземні інвестиції
Розділ 10. Міжнародні перевезення пасажирів та ван-
тажів
10.1. Джерела міжнародного транспортного права
10.2. Джерела внутрішнього транспортного права 
 України
10.3. Договір міжнародної експедиції
10.4. Загальна характеристика транспортного 
 законодавства України
10.5. Міжнародна пошта
Розділ 11. Міжнародні розрахунки
11.1. Джерела права
11.2. Міжнародний кредитний переказ
11.3. Акредитив
11.4. Інкасо
11.5. Банківська гарантія
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11.6. Векселі та чеки
11.7. Міжнародні неторговельні розрахунки
Розділ 12. Патентне право
12.1. Джерела права та основні терміни
12.1.1. Міжнародно-правові акти
12.1.2. Законодавство СРСР
12.1.3. Законодавство незалежної України
12.2. Матеріальні та процесуальні права іноземців
12.2.1. Національний режим
12.2.2. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного 
 факту
12.2.3. Трансформація загальних норм міжнародних 
 договорів у норми національного патентного 
 законодавства України
Розділ13. Авторське право і суміжні права
13.1. Джерела прав та їх характеристика
13.2. Трансформація норм міжнародних договорів 
 з авторського права та суміжних прав у норми 
 національного законодавства України
Розділ 14. Трудові відносини
14.1. Джерела права
14.2. Загальні поняття
14.3. Працевлаштування іноземців в Україні та громадян
 України за кордоном
Розділ 15. Сімейне право
15.1. Джерела права
15.2. Загальні поняття
15.3. Шлюб
15.3.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу
15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
15.4. Розлучення
15.5. Встановлення батьківства
15.6. Усиновлення дітей
15.7. Опіка (піклування)
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15.8. Акти громадянського стану
Розділ 16. Спадкове право
16.1. Джерела права
16.2. Норми спадкового права України у зв’язку 
 з іноземним елементом
Розділ 17. Міжнародний цивільний процес і нотарі-
альні дії
17.1. Джерела права
17.2. Загальні поняття
17.3. Цивільні процесуальні права іноземців та іноземної
 держави в Україні
17.4. Визнання та виконання рішень іноземних судів
17.5. Нотаріальні дії
Розділ 18. Міжнародний комерційний арбітраж
18.1. Джерела права
18.2. Чинне законодавство України
18.2.1. Закон України “Про міжнародний комерційний
 арбітраж”
18.2.2. Регламент Міжнародного комерційного 
 арбітражного суду
18.2.3. Регламент Морської арбітражної комісії при 
 Торгово-промисловій палаті України
18.2.4. Прикінцеві зауваження
Додаткова інформація
Список використаної та рекомендованої літератури

Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: 
Центр учбової літератури, 2008. — 316 с. — Наклад — 1000 при-
мірників.

ЗМІСТ
Вступ
І. Передмова
ІІ. Основні положення міжнародного приватного права
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Розділ 1. Вітчизняні навчальні посібники і підручни-
ки з між народного приватного права
1.1. Фединяк Галина Степанівна (1997 р.)
1.2. Данилькевич Микола Іванович, Федоров Олег 
 Мико лайович (1999 р.)
1.3. Попов Анатолій Андрійович (1999 р.)
1.4. Фединяк Галина Степанівна (2000 р.)
1.5. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса
 Степані вна (2000 р.)
1.6. Дахно Іван Іванович (2001 р., 2004 р.)
1.7. Довгерт Анатолій Степанович (2001 р.)
1.8. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса
 Степані вна (2003 р.)
1.9. Кибенко Олена Рувімівна (2003 р.)
1.10. Юлдашев Олексій Хашимович (МАУП, 2004 р.)
1.11. Юлдашев Олексій Хашимович (Ін Юре, 2004 р.)
1.12. Гайворонський Володимир Михайлович, Жушман
 Ві ктор Павлович (2005 р.)
1.13. Чубарєв Валентин Леонідович (2006 р., 2008 р.) 
1.14. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса
 Степа нівна (Атіка, 2007 р.)
1.15. Довгерт Анатолій Степанович (2007 р.) 
Розділ 2. Нормативно-правові акти
Тема 2: «Джерела міжнародного приватного права»
Тема 4: «Цивільно-правове становище іноземців»
Тема 5: «Юридичні особи — суб’єкти міжнародного 
 прива тного права»
Тема 6: «Держава — суб’єкт міжнародних цивільно-
 правових відносин»
Тема 7: «Право власності»
Тема 8: «Зобов’язання, що виникають внаслідок 
 заподіяння шкоди»
Тема 9: «Зовнішньоекономічна діяльність»
Тема 10: «Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів»
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Тема 11: «Міжнародні розрахунки»
Тема 12: «Патентне право»
Тема 13: «Авторське право й суміжні права»
Тема 14: «Трудові відносини»
Тема 15: «Сімейне право»
Тема 16: «Спадкове право»
Тема 17: «Міжнародний цивільний процес і 
 нотаріальні дії»
Тема 18: «Міжнародний комерційний арбітраж»
Розділ 3. Закон України «Про міжнародне приватне 
право» (з коментарем окремих положень)
Розділ 4. Навчальні посібники і підручники Росій-
ської Феде рації з міжнародного приватного права
4.1. Ануфрієва Людмила Петрівна
4.2. Бендевський Траян (Македонія)
4.3. Богуславський Марк Мойсейович
4.4. Гаврілов В’ячеслав Вячеславович
4.5. Галенська Людмила Никифорівна
4.6. Дмитрієва Галина Кирилівна
4.7. Єрмолаєв В. Г., Сіваков О. В
4.8. Звєков Віктор Петрович
4.9. Канашевський Володимир Олександрович
4.10. Кузнецов Михайло Михайлович
4.11. Лунц Лазар Адольфович
4.12. Макаров Олександр Миколайович
4.13. Маришева Наталія Іванівна
4.14. Платонов Д. 1
4.15. Скарідов Олександр Станіславович
4.16. Федосеева Галина Юріївна
4.17. Міжнародне приватне право країн світу 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
Перелік хрестоматій та інших публікацій з міжнародного 
приват ного права 
Глосарій



ПередмоваПередмова

21

Питання до заліку (іспиту) з дисципліни «Міжнародне 
приватне право»
Тест № 1
Тест №2
Тест № 3
Тест №4
Тест №5

Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: 
Центр учбової літератури, 2012. — 316 с. — Наклад — 200 при-
мірників.

ЗМІСТ
Передмова 
Розділ 1. Вітчизняні навчальні посібники і підручни-
ки  з міжнародного приватного права
1.16. Дахно Іван Іванович (2008 р.) 
1.17. Довгерт Анатолій Степанович (2008 р.) 
1.18. Галущенко Г. В. 
1.19. Мережко Олександр Олександрович 
1.20. Кармаза Олександра Олександрівна 
1.21. Васильченко Василь Васильович 
1.22. Баймуратов Михайло Олександрович, 
 Чорнолуцький Руслан Васильович 
1.23. Фединяк Галина Степанівна, Фединяк Лариса 
 Степанівна (2009 р.) 
1.24. Кузьменко Сергій Георгійович 
1.25. Майданик Р.А., Кузнєцова Н.С., Боднар Т.В., 
 Грамацький Е.М. 
1.26. Жушман Віктор Павлович, Шуміло І. А. 
1.27. Мироненко Ігор Віталійович 
Розділ 2. Нормативно-правові акти 
Розділ 3. Глосарій 
Розділ 4. Навчальні посібники і підручники Росій-
ської Федерації з міжнародного приватного права 
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4.18. Єрпильова Наталія Юріївна, Касєнова Маліна 
 Балташівна 
4.19. Гетьман-Павлова Ірина Вікторівна
4.20. Дмитрієва Галина Кирилівна (2009 р.)
Розділ 5. Англомовні підручники з міжнародного  
приватного права 
Вступ до розділу 
5.1. Willis L. M. Reese, Mauriсe Rosenberg, Peter Нay 
5.2. P. M.North, J.І.Fоwcett 
5.3. Abla J. Mayss 
5.4. North Peter 
5.5. Albert Venn Dicey, John Humphrey Carlile Morris 
Розділ 6. Англо-український глосарій з міжнародного 
приватного права 
Розділ 7. Класики міжнародного приватного права 
7.1. Бартол Саксоферратський 
7.2. Джозеф Сторі 
7.3. Альберт Вен Дайсі 
7.4. Джон Хемфрі Карлайл Морріс 
Розділ 8. Інтелектуальна власність і міжнародне при-
ватне право 
Додаток 1. Науково-освітні анекдоти 
Додаток 2. Право і мова 
1. Мова солов’їна 
2. Європейська хартія для регіональних або меншинних 
мов 
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1. ОГЛЯД ГАЗЕТНИХ 
ПУБЛІКАЦІЙ З ОКРЕМИХ 

АСПЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО 
ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Дахно І.І.

У цьому розділі висвітлюються групи проблем міжнарод-
ного приватного права, які знайшли своє відображення 

на сторінках вітчизняної преси впродовж кількох останніх ро-
ків. Ідея створити такий розділ з’явилася 10 лютого 2015 року. 
Підбірка статей почала формуватися раніше без конкретної 
мети, — просто «про всяк випадок». Автор цих рядків вже ви-
словлював ідею започаткувати і публікувати книги з підбірками 
справ з «іноземним елементом», розглянутих вітчизняними су-
дами. Подібні книги в англо-саксонській системі права назива-
ються case-books. Було б добре регулярно публікувати і огляди 
газетних статтей та інших публікацій з проблемних приклад-
них питань міжнародного приватного права. Цей розділ хай 
буде першим кроком. Автор сподівається, що це буде кроком у 
правильному напрямі.

Накопичена автором колекція охопила не всі теми, а лише 
кілька з них. Нумерація тем газетних викладок співпадає з ну-
мерацією тем у попередніх навчальних посібниках професора 
І.І. Дахна з міжнародного приватного права.

За кожною із висвітлюваних тем огляд газетних публікацій 
відбувається за хронологічним принципом.
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