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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації міжнародної 

економіки дедалі більше підприємств, незалежно від їх належності до 

державного чи приватного сектора, організаційної форми, розмірів майна, 

сфери діяльності отримали можливість брати активну участь у міжнародному 

комерційному співробітництві. У цьому зв’язку набуває актуальності 

міжнародно-правове регулювання такої діяльності. Засобом такого 

регулювання є правові норми, система яких становить міжнародне комерційне 

право. У навчальній програмі висвітлюються питання теоретико-

методологічного характеру; питання, пов’язані з розглядом особливостей 

сучасних видів регулювання міжнародної комерційної діяльності. 

Особлива увага приділяється усвідомленню студентами правової основи 

організації міжнародних комерційних операцій - підготовці та укладанню 

міжнародних торгових угод; змісту найпоширеніших міжнародних 

комерційних контрактів. 

Окремі розділи присвячені ознайомленню студентів з особливістю і 

практикою міжнародних комерційних арбітражів та з конкурсним правом. 

Мета навчальної дисципліни «Міжнародне комерційне право» — 

ознайомити студентів із системою джерел міжнародного комерційного права; 

ознайомити студентів із засадами правового регулювання діяльності суб’єктів 

міжнародного комерційного права; ознайомити студентів із особливостями 

окремих видів міжнародних комерційних договорів; сформувати у студентів 

правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця. 

юридичне мислення; навчити студентів застосовувати теоретичні правничі 

знання на практиці; навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати 

правничі знання. 

Завданнями є: навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-

правових актів універсального та регіонального характеру в сфері 

міжнародного комерційного права; навчити студентів визначати ступінь 
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імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі міжнародного 

комерційного права в національне законодавство України; ознайомити 

студентів із особливостями правового регулювання діяльності суб’єктів 

міжнародного комерційного права в різних країнах; ознайомити студентів із 

особливостями укладання та виконання міжнародних комерційних угод; 

набуття знань з питань арбітражної практики, процедур неплатоспроможності і 

банкрутства. 

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: систему і 

структуру навчальної дисципліни  та правові норми, систему яких становить 

міжнародне комерційне право. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» 

 
№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 

І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

Змістовий модуль 1.  

Основні категорії  міжнародного комерційного права  

Тема 1. Поняття, предмет, система і джерела міжнародного 

комерційного права. 

Тема 2. Державне регулювання міжнародної комерційної діяльності. 

Тема 3. Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної 

комерційної діяльності. 

Тема 4. Поняття та види суб’єктів міжнародного комерційного права. 

Тема 5. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів. Торгова 

реєстрація комерсантів. 

Змістовий модуль 2.  

Правове регулювання договірних правовідносин в  міжнародному 

комерційному праві 
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ІІІ 

 

Тема 6. Загальна характеристика міжнародних комерційних контрактів. 

Тема 7. Головні види комерційних угод у міжнародній практиці. 

Тема 8. Контракти юридичного та комерційного посередництва. 

Зустрічні комерційні операції. 

Змістовий модуль3.  

Окремі проблемні аспекти міжнародного комерційного права  

Тема 9. Вирішення міжнародних комерційних спорів. 

Тема 10. Міжнародно-правове регулювання проблем неспроможності і 

банкрутства 

 Разом годин: 180 

 
ЗМІСТ 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Основні категорії  міжнародного комерційного права  

Тема 1. Поняття, предмет, система і джерела міжнародного комерційного 

права 

Загальне визначення міжнародного комерційного права. Відмінність 

міжнародного комерційного прав від інших галузей права. 

Поняття забезпечення безпеки комерційної діяльності. Мета 

міжнародного комерційного права. Критерії відносин, що регулюються 

національним правом підприємницької діяльності Тенденції розвитку 

міжнародного комерційного права (ЮНСІТРАЛ, Гаазькі конференції з 

міжнародного приватного права, ЮНКТАД, УНІДРУА, МОП, МАГАТЕ та 

ін.).  

Поняття «Lex mercatoria». Міжнародне приватне право, міжнародне 

комерційне право і lex mercatoria. Історія розвитку lex mercatoria. Універсальне 

lex mercatoria. Європейське lex mercatoria. Принципи lex mercatoria. 

Система курсу «Міжнародне комерційне право».  
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Джерела міжнародного комерційного права. Класичні, звичаї, традиції.  

Поняття «міжнародне законодавство», Універсальне «міжнародне 

законодавство». Регіональне «міжнародне законодавство» на прикладі ЄС і 

СНД. Застосування і тлумачення норм «міжнародного законодавства».  

Міжнародні торгові звичаї і типові договори. Міжнародно-визнані 

тлумачні правила. Комерційні умови, типові контракти та їх значення в 

міжнародних ділових відносинах. 

Кодифікація міжнародного комерційного права. Процес уніфікації 

міжнародного комерційного права. Діяльність міжнародних організацій в 

сфері уніфікації міжнародного комерційного права. 

Література [1-21, 23, 29, 30, 32, 37, 38, 43, 45-47] 

 

Тема 2. Державне регулювання міжнародної комерційної діяльності 

Роль держави в міжнародній торгівлі. Підстави необхідності 

встановлення публічного порядку в міжнародній торгівлі. 

Методи державного регулювання комерційної діяльності. Торгово-

політичні методи державного регулювання міжнародної комерційної 

діяльності.  

Загальна характеристика тарифних методів регулювання міжнародної 

комерційної діяльності.  

Загальна характеристика нетарифного регулювання міжнародної 

торгівлі. Кількісні обмеження в міжнародному торговому обороті.  

Антимонопольна діяльність держави. Засоби антимонопольного 

регулювання. Види податків. Типи систем оподаткування. Використання 

державою фінансових механізмів регулювання міжнародної комерційної 

діяльності. Проблема демпінгу. 

Література [1, 21, 23, 30, 35, 46] 
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Тема 3. Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної 

комерційної діяльності 

Загальна характеристика організацій, які визначають публічний порядок 

у сфері міжнародного комерційного обороту. Класифікація міжнародних 

організацій.  

Універсальні міжнародні організації. Торговельно-економічні 

організації. Діяльність ЕКОСОР щодо встановлення публічного порядку сфері 

міжнародного комерційного обороту. Загальна характеристика діяльності 

ЮНКТАД, ЮНІДО та ЮНСІТРАЛ в цій сфері.  

Загальна характеристика напрямів діяльності СОТ в сфері врегулювання 

міжнародної торгівлі. Право ГАТТ/СОТ як центральне ядро міжнародного 

торгового права. 

Регулювання міжнародної комерційної діяльності міжнародними 

фінансовими організаціями. 

Загальна характеристика діяльності універсальних галузевих організацій 

сфері врегулювання міжнародної торгівлі : Міжнародна морська організація 

(ММО), Міжнародний телекомунікаційний союз (МТС), Організація ООН з 

продовольства і сільського господарства (ФАО), Всесвітня організація 

інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародна організація праці (МОП), 

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ін. 

Регіональні організації та встановлення публічного порядку в сфері 

міжнародного комерційного обороту. 

Форми недержавного регулювання. Загальна характеристика діяльності 

неурядових міжнародних організацій сфері врегулювання міжнародної 

торгівлі : Міжнародна Торгова Палата (МТП), Міжнародна федерацією 

інженерів-консультантів (ФIDIК), Асоціація з торгівлі зерном і кормами 

(ГАФТА), БІМКО тощо. Створення типових проформ. 

Література [1, 21, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 57] 
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Тема 4. Суб’єкти міжнародного комерційного права 

Головні суб’єкти міжнародного комерційного права. Загальна 

характеристика суб'єктів міжнародного торгового обігу. Комерсант: права та 

обов’язки.  

Юридичні особи в міжнародному комерційному праві. Види юридичних 

осіб — комерсантів у правових системах. Поняття особистого статуту і 

національності. Повне товариство. Командитне товариство. Акціонерне 

товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю.  

Інші види суб'єктів міжнародного торгового обігу.  

«Наднаціональні»і юридичні особи: поняття, створення і регулювання 

діяльності. Європейське об'єднання з загальною економічною метою. 

Європейське товариство. Європейське кооперативне товариство. Антське 

багатонаціональне підприємство. 

Проблеми правового регулювання діяльності ТНК. 

Особливості участі держави в міжнародному комерційному обігу. 

Суб'єкти, засновані на державній власності. Бізнес траст. 

Міжнародне регулювання суб'єктів міжнародної торгівлі. 

Література [1-3, 17, 18, 21-24, 26, 30, 35, 39] 

 

Тема 5. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів. Торгова 

реєстрація комерсантів 

Визнання державою правоздатності іноземних фізичних осіб. Проблема 

визнання державою правоздатності іноземних юридичних осіб. Визнання 

дієздатності іноземних юридичних осіб на основі взаємності. Визнання на 

основі міждержавних договорів. Визнання дієздатності іноземних юридичних 

осіб тільки офіційно визнаних держав.   

Національне законодавство про допуск іноземних осіб до комерційного 

обороту. Особливості допуску іноземних осіб до комерційного обороту у 

Великобританії та США. Особливості допуску іноземних осіб до комерційного 
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обороту у країнах романо-германської системи права. Допуск іноземних собі 

до комерційного обороту в Україні. 

Види торгових книг. Мета, види і способи державної реєстрації суб’єктів 

міжнародної комерційної діяльності. Юридичні наслідки реєстрації. 

Особливості реєстрації головних організаційних форм міжнародного 

бізнесу. Правові наслідки державної реєстрації суб’єктів міжнародної 

комерційної діяльності. реєстрація статутних товариств. 

Література [1-3, 17, 18, 21-24, 26, 30, 35] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Правове регулювання договірних правовідносин в  міжнародному 

комерційному праві 

Тема 6. Загальна характеристика міжнародних комерційних контрактів 

Визначення понять «торговий договір», «торговий контракт», 

«комерційний контракт». Поняття міжнародного торгового договору.  

Типи торгових операцій та змішані операції.  

Суть міжнародного регулювання укладення міжнародних комерційних 

контрактів.  

Укладання міжнародної торгової угоди. Загальні положення. Оферта і 

акцепт. Біржі. Аукціони. Тендер (конкурс). Торгові переговори. Міжнародні 

ярмарки. Стадії укладення міжнародного торгового контракту відповідно до 

положень Віденської конвенції (1980 р.).  

Особливості регулювання укладення міжнародних комерційних 

контрактів у Принципах УНІДРУА. Поняття недобросовісної конкуренції від 

конкуренції, яка суперечить контракту. 

Форма міжнародного торгового договору. Рішення державних органів і 

набуття чинності міжнародного договору. Тлумачення міжнародних торгових 

договорів. 
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Підстави і види відповідальності по міжнародних торгових договорах. 

Загальні положення. Повне невиконання зобов'язання. Відмова від договору. 

Неналежне виконання зобов'язання у зв'язку з не викання строку виконання. 

Неналежне виконання з зобов’язань у зв'язку з кількістю. Неналежне 

виконання зобов'язання у зв'язку з неналежною якістю. Неналежне виконання 

зобов'язання у зв'язку з виконанням в неналежному місці і інші випадки 

неналежного виконання зобов’язань. 

Неустойка і передбачувані збитки. 

Звільнення від відповідальності по міжнародних торгових зобов'язаннях. 

Загальні положення. Обставини непереборної сили. 

Вплив надзвичайної зміни обставин на договірні зобов'язання. 

Умови звільнення від відповідальності. Норми договору про обставини 

нездоланної сили і надзвичайних непередбачених обставинах . Документальне 

оформлення настання обставин непереборної сили. 

Позовна давність. 

Література [1-5, 9, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55, 56] 

Тема 7. Головні види комерційних угод у міжнародній практиці 

Поняття міжнародної купівлі продажу товарів. Історія міжнародного 

регулювання договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Уніфікація у 

рамках ЮНСІТРАЛ.  

Міжнародні нормативні акти в сфері правового регулювання купівлі-

продажу товарів. Віденська конвенція про договір міжнародної купівлі-

продажу 1980 р. Сфера застосування Віденської конвенції і її загальні 

положення. Сфера незастосування. Автономія волі сторін. Тлумачення 

конвенції. Заяви сторін. Звичаї.  

Положення Конвенції про форму договору. Укладення договору. 

Права і обов'язки сторін за договором міжнародної купівлі -продажу. 

Загальні положенні. Обов'язки продавця. Обов'язки покупця. Збитки. 
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Звільнення від відповідальності. Прийняття ризику. Відстрочення виконання і 

передбачене порушення. Гарантія безпеки товарів. Наслідки розірвання 

договору. Публічний порядок у сфері договору міжнародної купівлі-продажу. 

Зразки і зразкові форми для договорів міжнародного купівлі-продажу товарів. 

Зустрічна торгівля. Форми зустрічної торгівлі (загальна характеристика). 

Особливості товарообмінних операцій бартерного типу на міжнародному рівні. 

Операції, що передбачають участь продавця в реалізації товарів, 

запропонованих покупцем. Компенсаційні угоди на основі виробничого 

співробітництва. Зразки і зразкові форми для договорів бартеру.  

Лізинг у міжнародній комерційній практиці. Види лізингу. Міжнародно-

правове регулювання лізингу. Особливості контракту міжнародного лізингу. 

Права та обов’язки сторін за договором лізингу. Публічний порядок у сфері 

міжнародного фінансового лізингу. Зразки і зразкові форми для договорів 

міжнародного лізингу. 

Міжнародна інвестиційна діяльність. Структура регулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності. Міжнародні джерела правового 

регулювання інвестиційної діяльності : багатосторонні міжнародні конвенції, 

двосторонні інвестиційні угоди і договори про взаємний захист і заохочення 

капіталовкладень, міжнародні звичаї, а також резолюції, які приймаються 

міжнародними організаціями. Типи інвестиційних стосунків, залежно від кола 

осіб, що беруть участь в них : «держава-держава» і «держава-інвестор». 

Особливості інвестиційних договорів відповідно до таких типів стосунків. 

Публічний порядок в сфері міжнародної інвестиційної діяльності. 

Міжнародне регулювання франчайзингу. Поняття договору міжнародного 

франчайзингу. Типи міжнародного франчайзингу. Відмінність міжнародного 

франчайзингу від схожих стосунків. Об'єкт міжнародного франчайзингу. Права 

на користування об'єктами інтелектуальної власності і порядок їх передачі. 

Обов'язки франчайзи по відношенню до франчайзеру Окремі обов'язки 

франчайзера і франчайзи. Навчання франчайзи. 
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Передача франчайзи додаткової інформації про "діловий комплекс". 

Винагорода за договором міжнародного франчайзингу. Дотримання франчайзи 

вимог, встановлених франчайзером для експлуатації "ділового комплексу". 

Дотримання графіку розвитку. Конфіденційність. Обмеження конкуренції. 

Відповідальність франчайзера і франчайзи. Зміна умов договору міжнародного 

франчайзинга. Припинення зобов'язань за договором міжнародного 

франчайзингу.  

Загальна характеристика міжнародного факторингу. Міжнародне 

регулювання факторингу. Поняття договору міжнародного факторингу. Типи 

міжнародного факторингу. Типи міжнародного факторингу в залежності від 

умов відповідальності. Типи міжнародного факторингу залежно від обсягу 

грошової вимоги, яка передається. Типи міжнародного факторингу·залежно від 

обсягу прав на платіж. Типи міжнародного факторингу залежно від характеру 

проведення міжнародної факторингової угоди. Інші типи міжнародного 

факторингу. 

Укладення договору міжнародного факторингу. Предмет міжнародного 

факторингу. Виконання грошового зобов'язання фактору. Доход фактору.  

Міжнародний форфейтинг : загальна характеристика. 

Література [1-4, 9-11, 13, 14, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55, 56] 

 

Тема 8. Контракти юридичного та комерційного посередництва. 

Міжнародна діяльність по виконанню робіт та наданню послуг 

Особливості юридичного посередництва. Види юридичного 

посередництва. Особливості комерційного посередництва та їх види.  

Агентський договір в праві Великобританії та США. Правове 

регулювання представництва в країнах Європи.  

Міжнародне регулювання посередництва.  

Характеристика договорів міжнародного торгового представництва. 

Доручення торговому представнику та його оформлення. Взаємовідносини 
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представника та принципала з третіми особами. Порядок виконання 

доручення. Виключність прав торгового представника та обмеження 

конкуренції. Відповідальність. Звіт представника. Порядок відшкодування 

витрат. Питання винагороди представника.  

Особливості дилерських, дистриб’юторських договорів та договорів 

комісії.    

Загальна характеристика правового регулювання міжнародної діяльності 

з виконання робіт та надання послуг. Система джерел регулювання 

міжнародної діяльності з виконання робіт та надання послуг. Договори в сфері 

міжнародної діяльності з виконання робіт та надання послуг. 

Підряд в міжнародному торговому обігу. Міжнародний договір 

будівництва комплектного промислового об'єкту. Поняття і види міжнародного 

договору будівництва комплектного промислового об'єкту. Регламентація  

міжнародного договору будівництва комплектного промислового об'єкту. 

Правова природа міжнародного договору будівництва комплектного 

промислового об'єкту. 

Міжнародний договір про надання технічних послуг. 

Загальна характеристика правого регулювання міжнародних перевезень. 

Система джерел правового регулювання міжнародних перевезень. Особливості 

договорів міжнародного перевезення автомобільним транспортом вантажів, 

пасажирів та багажу. Особливості договорів міжнародного перевезення 

залізничним транспортом вантажів, пасажирів та багажу. Особливості 

договорів міжнародного повітряного перевезення. Загальна характеристика 

договору морського чартеру. Загальна характеристика договору морського 

перевезення пасажиру. Інші договори в сфері морських та річкових перевезень.  

Загальна характеристика договорів перевезення пошти різними видами 

транспорту.  

Поняття міжнародної експедиції. Регулювання міжнародної експедиції. 

Права і обов’язки сторін за договором міжнародної експедиції.  
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Публічний порядок в сфері міжнародної діяльності з виконання робіт та 

надання послуг. 

Література [1-4, 21, 23, 25, 26, 28 -34, 36-28, 40, 41, 47-52, 55, 56] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Окремі проблемні аспекти міжнародного комерційного права 

Тема 9. Вирішення міжнародних комерційних спорів 

Способи вирішення міжнародних комерційних спорів. Використання 

медіації для вирішення міжнародних комерційних спорів. Види міжнародних 

комерційних арбітражів. Відмінності міжнародних арбітражних судів від 

державних. Основні міжнародні документи в сфері регулювання міжнародного 

комерційного арбітражу. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. Нью-

Йоркська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. 

Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961. 

Міжамериканська конвенція (Панамська) про міжнародний комерційний 

арбітраж 1975р. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів між 

державами й особами з інших держав.  

Арбітражна угода та компетенція Міжнародного комерційного 

арбітражного суду. Поняття і зміст арбітражного договору. Процесуальні 

норми, що застосовуються міжнародними комерційними арбітражами 

(Регламент). Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 1995 р. 

Література [1, 2, 5-8, 12, 15, 16, 19, 23, 30, 32, 36-38, 44, 48] 

Тема 10. Міжнародно-правове регулювання проблем неспроможності і 

банкрутства 

Методи регулювання транскордонної неспроможності та банкрутства. 

Джерела правового регулювання неспроможності.  

Суб’єкти неспроможності. Органи конкурсного управління. Типи 

проваджень у справі про неплатоспроможність. Стадії конкурсного 

провадження та їх наслідки. 
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Міжнародно-правові акти регулювання транскордонної неспроможності.  

Література [2, 22, 23, 27, 30, 53, 54] 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Види джерел міжнародного комерційного права (МКП). 

2. Співвідношення джерел МКП в різних правових системах. 

3. Роль і значення міжнародних звичаїв і торгових традицій у врегулюванні 

відносин між учасниками комерційного обігу. 

4. Механізм реалізації норм міжнародного комерційного права. 

5. Співвідношення норм дозвільного, заборонного і зобов’язувального 

характеру у МКП. 

6. Міжнародно-правові гарантії реалізації норм МКП. 

7. Національний механізм реалізації норм МКП. 

8. Міжнародно-правова уніфікація норм МКП. 

9. Види юридичних осіб у МКП. 

10. Корпорація де-факто і корпорація де-юре (ТНК). 

11. Правоздатність юридичних осіб у МКП. 

12. Види торговельних представників, агентів, посередників відомі в 

торговельному обігу. 

13. Особливість торговельного представництва в міжнародному 

комерційному праві. 

14. Фірмова назва і правила її використання в міжнародному комерційному 

праві. 

15. Види міжнародних комерційних угод. 

16. Правові наслідки кваліфікації угод як міжнародних комерційних. 

17. Вимоги необхідні для визначення предмета і ціни в договорі купівлі-

продажу в міжнародному торговому обігу. 

18. Зміст зобов’язання продавця щодо постачання товарів покупцю. 

19. Перехід права власності в міжнародному комерційному праві.  
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20. Ризики випадкової загибелі або пошкодження речі в процесі реалізації 

міжнародного договору купівлі-продажу. 

21. Проблема визначення місця, способу і часу оплати покупної ціни в 

договорі купівлі-продажу. 

22. Зміст базисних умов поставки в міжнародній купівлі-продажу. 

23. Особливості договорів майнового найму в міжнародному комерційному 

праві. 

24. Комплекс договірних відносин, що виникають при укладенні договору 

про лізинг. 

25. Права та обов’язки сторін договору про винятковий продаж товарів. 

26. Права та обов’язки сторін за агентськими договорами. 

27. Процедури врегулювання проблеми неплатоспроможності. 

28. «Мирова угода» в конкурсному провадженні. 

29. Умови боржника, за яких він визволяється від боргу. 

30. Зміст «свободи конкуренції і цін» за законодавством ЄС. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття міжнародного комерційного права. 

2. Місце міжнародного комерційного права в системі міжнародного права. 

3. Співвідношення міжнародного комерційного права та національного 

права. 

4. Розвиток доктрини міжнародного комерційного права. 

5. Міжнародне комерційне право як частина міжнародного приватного 

права. 

6. Правова природа міжнародного комерційного права. 

7. Розвиток теорії lex mercatoria. 

8. Предмет правового регулювання міжнародного комерційного права. 

9. Поняття та види об'єктів в міжнародному комерційному праві. 

10. Особливості міжнародного комерційного права. 

11. Міжнародне комерційне право та суміжні категорії. 
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12. Система міжнародного комерційного права. 

13. Поняття та види джерел міжнародного комерційного права. 

14. Співвідношення джерел МКП в різних правових системах. 

15. Міжнародні договори як джерело міжнародного комерційного права. 

16. Міжнародні торговельні звичаї як джерело міжнародного комерційного 

права. 

17. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного комерційного 

права. 

18. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного комерційного права. 

19. Поняття та види суб'єктів міжнародного комерційного права. 

20. Юридичні особи як суб'єкти міжнародного комерційного права. 

21. ТНК як суб'єкт міжнародного комерційного права. 

22. Ознаки ТНК за міжнародним комерційним правом. 

23. Правове регулювання взаємовідносин між материнськими та дочірніми 

компаніями в міжнародному комерційному праві. 

24. Держава як суб'єкт міжнародного комерційного права. 

25. Державне регулювання в міжнародному комерційному праві. 

26. Публічний порядок в міжнародному комерційному праві. 

27. Діяльність ВТО в міжнародному комерційному праві. 

28. Вплив ЄС на розвиток міжнародного комерційного права. 

29. Вплив УНСІТРАЛ на розвиток міжнародного комерційного права. 

30. Неурядові організації в міжнародному комерційному праві. 

31. Єдиний європейський банк як регулятор міжнародних комерційних 

відносин. 

32. Вплив міжнародних неурядових організацій на розвиток міжнародного 

комерційного права. 

33. Участь Європейської системи центральних банків в регулювання 

міжнародних комерційних відносин. 

34. Вплив УНІДРУА на розвиток міжнародного комерційного права. 
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35. Загальні питання переходу права власності в міжнародному 

комерційному праві. 

36. Особливості приватизації в міжнародному комерційному праві. 

37. Поняття міжнародної угоди в міжнародному комерційному праві. 

38. Джерела правового регулювання міжнародних комерційних угод. 

39. Публічний порядок в сфері міжнародних комерційних угод. 

40. Загальна характеристика положень Римської конвенції 1980 р. про 

право, що застосовується до договірних зобов'язань. 

41. Види міжнародних комерційних угод.  

42. Принципи укладання міжнародних комерційних угод. 

43. Форма зовнішньоторговельної угоди в міжнародному комерційному 

праві. 

44. Оферта та акцепт в міжнародному комерційному праві. 

45. Принципи виконання міжнародного комерційного договору. 

46. Встановлення ціни в міжнародному комерційному договорі. 

47. Тенденції уніфікації міжнародної купівлі-продажу товарів. 

48. Правове регулювання розрахункових операцій в міжнародному 

комерційному праві. 

49. Загальна характеристика положень Віденської Конвенції про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. 

50. Загальна характеристика положень Конвенції про позовну давність в 

міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р.  

51. Вимоги до змісту договору купівлі-продажу товарів в міжнародному 

комерційному праві. 

52. Ризики випадкової загибелі або пошкодження речі в процесі реалізації 

міжнародного договору купівлі-продажу. 

53. Розрахунки в міжнародному договорі купівлі-продажу товарів. 

54. Правове регулювання лізингу в міжнародному комерційному праві. 

55. Умови договору фінансового лізингу в міжнародному комерційному 

праві. 
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56. Правове регулювання факторингу в міжнародному комерційному праві. 

57. Правове регулювання інвестиційної діяльності в міжнародному 

комерційному праві. 

58. Захист прав інвесторів в міжнародному комерційному праві. 

59. Правове регулювання надання послуг в міжнародному комерційному 

праві. 

60. Договори в сфері надання послуг в міжнародному комерційному праві. 

61. Правове регулювання посередництва в міжнародному комерційному 

праві. 

62. Договори в сфері посередництва в міжнародному комерційному праві. 

63. Публічний порядок в сфері міжнародного торговельного посередництва. 

64. Публічний порядок в сфері міжнародної діяльності по наданню послуг. 

65. Правові форми спільної міжнародної комерційної діяльності. 

66. Правове регулювання відносин в сфері міжнародної торгівлі правами на 

результати інтелектуальної діяльності. 

67. Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень в 

міжнародному комерційному праві. 

68. Умови та форми відповідальності продавця за кількість і якість товару. 

69. Особливості здійснення агентом угод з третіми особами. 

70. Розірвання та припинення міжнародного комерційного договору. 

71. Способи забезпечення виконання в міжнародному комерційному праві. 

72. Форми та підстави відповідальності за міжнародними комерційними 

угодами. 

73. Підстави звільнення від відповідальності за невиконання міжнародного 

комерційного договору. 

74. Міжнародний комерційний арбітраж як засіб правового врегулювання 

міжнародних комерційних спорів. 

75. Правова природа міжнародного комерційного арбітражу. 

76. Правові підстави звернення до міжнародного комерційного арбітражу.  

77. Арбітражне рішення. 
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78. Виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів. 

79. Посередництво в міжнародних комерційних спорах. 

80. Здійснення узгоджувальних процедур по врегулюванню міжнародних 

комерційних спорів. 

81. Принципи здійснення посередництва в міжнародних комерційних 

спорах. 

82. Мирова угода в міжнародних комерційних спорах. 

83. Поняття транскордонної неспроможності в міжнародному комерційному 

праві 

84. Методи регулювання транскордонної неспроможності в міжнародному 

комерційному праві 

85. Джерела регулювання транскордонної неспроможності в міжнародному 

комерційному праві 

86. Основні положення Європейської Конвенції про транскордонну 

неспроможність 1960р. 

87. Характеристика Міжнародної конвенції про деякі міжнародні аспекти 

банкрутства 1990р. 

88. Поняття суб’єктів неспроможності в міжнародному коменрційгному 

праві.  

89. Органи конкурсного управління в міжнародному комерційному праві.  

90. Стадії конкурсного провадження  в міжнародному комерційному праві та 

їх наслідки.  
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