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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)

Спадкування у міжнародному приватному праві.

Тема (англ.)

Inheritance in private international law.

Реферат (укр.)

У дисертаційному дослідженні вперше у доктрині міжнародного приватного права запропоновано концепцію 
комплексного правового регулювання відносин міжнародного спадкування. У роботі запропоновано концептуально нові 
підходи до вдосконалення механізмів як матеріального, так і колізійного регулювання відносин міжнародного 
спадкування та розв’язання важливих теоретичних і прикладних проблем у цій сфері. Досліджено поняття та правову 
природу спадкування в міжнародному приватному праві. Проведено загальнотеоретичний аналіз джерел правового 
регулювання та запропоновано їхню класифікацію. Визначено суб’єкти відносин міжнародного спадкування та 
обґрунтовано їх класифікувати на безпосередніх учасників міжнародного спадкування та осіб, які сприяють реалізації 
спадкових прав у сфері міжнародного спадкування. Проаналізовано колізійні норми щодо спадкування в міжнародному 
приватному праві та запропоновано низку законодавчих змін у сфері колізійного регулювання різних видів спадкування. 
Основну увагу приділено загальній характеристиці спадкування за законом та за заповітом у міжнародному приватному 
праві. Визначено поняття «заповіт», «заповіт подружжя» та виокремлено новий вид заповіту «біологічний заповіт». У 
роботі також проаналізовано особливості здійснення права на спадкування в міжнародному приватному праві. 
Висвітлення питань супроводжувалося аналізом іноземного законодавства, міжнародних договорів та матеріалів 
нотаріальної і судової практики, зокрема практики ЄСПЛ. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано 
пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері спадкування та механізму правового 
регулювання відносин у сфері міжнародного спадкування.

Реферат (англ.)

A concept of complex legal regulation of international inheritance relations in this research is proposed for the first time in the 
doctrine of private international law. Considering both home and foreign experience, based on the analysis of current 
legislation, international treaties, judicial and notarial practice, a systematic approach to the legal regulation of inheritance 
relations in private international law is substantiated. Based on the analysis of foreign experience, provisions of international 
treaties, and European Union law, we propose as the main connecting factor that will be generally applied to international 
inheritance establishing «the right of the state where the testator had his last permanent residence at the time of death». The 
features that will characterize the «last permanent place of residence of the testator», notably: a continuous residence of a 
natural person (the testator) on the territory of a foreign state for at least five years immediately preceding his death; the 
existence of a natural person’s (testator’s) family ties, social ties or both; availability of grounds for permanent residence of a 
natural person (testator) in the territory of this state (permanent residence permit in a foreign state) are underlined. It is 
concluded that heirs, both by will and by law, can be natural persons who are alive at the time of the opening of the inheritance, 
as well as individuals who were conceived during the life of the testator or using reproductive technologies after the opening of 
the inheritance within 6 months, having a lifetime disposition by a testator in a will or an agreement about the use of 
reproductive material after his death, and born alive after the opening of the inheritance. Based on the results of the study, the 
theoretical conclusions made it possible to formulate concrete proposals for improving legal regulation in the researched field, 
which are summarized in the Draft Law on Amendments to the legislation of Ukraine in the area of inheritance.
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