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ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного комерційного 

права» є:  

• ознайомити студентів із системою джерел міжнародного комерційного права; 

• ознайомити студентів з найбільш актуальними і дискусійними питаннями 

міжнародного комерційного права; 

• ознайомити студентів із актуальними питаннями регулювання 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. 

Завдання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного комерційного 

права» включає викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

• теоретичних засад щодо системи нормативних актів регулювання міжнародного 

приватного права, як галузі суспільних відносин; 

• здійсннення аналізу міжнародно-правових актів універсального та регіонального 

характеру в сфері міжнародного комерційного права; 

• складу, структури і тенденцій розвитку правового регулювання відносин у відповідній 

сфері; 

• цілей, завдань і напрямів реформування правового регулювання суспільних відносин на 

сучасному етапі; 

• ознайомлення із особливостями правового регулювання діяльності суб’єктів 

міжнародного комерційного права в різних країнах; 

• ознайомлення із особливостями укладання та виконання міжнародних комерційних 

угод;  

• закономірностей розвитку юридичної практики, в тому числі судової, і її значення в 

механізмі (системі) правового регулювання; 

• тану і розвитку міжнародно-правового регулювання та зарубіжного законодавства у 

відповідній сфері; 

• відповідного галузевого законодавства та (або) механізму функціонування 

міжгалузевих інститутів; 

• методології отримання юридичних знань. 



Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного 

комерційного права» є однією із нормативних навчальних дисциплін для підготовки 

студентів магістратури. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна «Актуальні 

проблеми міжнародного комерційного права» належить до обов’язкових компонентів 

освітньої програми за спеціальністю «Правознавство», галузі знань «Право». Навчальна 

дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного комерційного права» пов’язана з 

навчальними дисциплінами як «Міжнародне право», «Цивільне право» та «Цивільний 

процес», «Міжнародний приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародно-правове регулювання 

інтелектуальної власності» тощо. 

 

Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 

• Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

• Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

• Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

• Здатність до юридичного аналізу приватноправових відносин, ускладнених іноземним 

елементом; уміння визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю законодавств; 

уміння самостійно робити загальний аналіз іноземного законодавства на предмет 

юридичних ризиків; уміння формулювати точно питання іноземним юридичним 

радникам. 

• Фундаментальні знання права міжнародних організацій; розуміння й уміння 

вирішувати найпоширеніші юридичні проблеми в роботі міжнародних організацій. 

• Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і 

міжнародної економічної взаємодії. 

Програмні результати 

• Обізнаність з основними теоретичними течіями, школами, підходами до розуміння 

права; розуміння місця права серед інших феноменів соціальної реальності та наявних 

зв’язків між ними; володіння юридичним категоріальним апаратом. 



• Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування. 

• Застосування здобутих в ході навчання знань для надання юридичних висновків й 

консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших 

держав, а, також, визначення юридичних ризиків тих або інших зовнішньополітичних 

або зовнішньоекономічних ініціатив та обрання шляхів їхньої мінімізації. 

• Застосування здобутих в ході навчання знань для представлення інтересів клієнта в 

юрисдикційних органах. 

• Формування суджень про сучасні тенденції уніфікації та гармонізації норм 

міжнародного приватного права та вирішення проблем застосування іноземного 

законодавства. 

• Формування суджень про напрями розвитку правозастосовної та правотворчої 

практики відносно статуту приватноправових відносин, ускладнених іноземним 

елементом. 

Змістові модулі: 1 модуль (теми 1-4) 

2 модуль (теми 5-8) 
 

Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне комерційне право» 

становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Міжнародне 

приватне право», «Міжнародне публічне право».  

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Очікувані результати навчання дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного 

комерційного права» передбачає формування вміння студентів: 

• формування у студентів системи навичок вивчення та подання знань з міжнародного 

комерційного права; 

• формування у студентів теоретичних засад щодо системи нормативних актів регулювання 

міжнародних приватних відносин, як галузі суспільних відносин; 

• відпрацювання навичок орієнтування в системі правового регулювання міжнародних 

комерційних відносин; 



• застосування теоретичних положень та норм міжнародного комерційного права в 

практичній діяльності. 

  

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання 

за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 



1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 

 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи, успішна участь в 

олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 



2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, 

робити висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), наводить 

аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 

90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

 



V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

ПРАВА» 
 

№ Курс 2 Семестр 3 

Обсяг в кредитах 
ЄКТС/Всього 

годин у семестрі 
___4/120______ 

 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  

Лекці ї 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. зан.  

(ПЗ, ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Змістовий модуль 1.  

Актуальні проблеми загальних питань міжнародного комерційного права 

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

2 1   10 У, ПК, СР  

2. Публічний порядок 
в сфері 
міжнародного 
комерційного обігу 

2 1   10 У, ПК, СР  

3.  Актуальні питання 
суб’єктів 
міжнародного 
комерційного 
права  

4 2   10 У, ПК, СР  

4. Деякі актуальні 
проблеми 
міжнародного 
контрактного 
права в системі 
міжнародного 
приватного права. 

4 2   10 У, ПК КР  

Змістовий модуль 2.  

Актуальні проблеми регулювання окремих видів угод в сфері міжнародного комерційного 

права 

5. Деякі актуальні 
проблеми 
міжнародної 

2 2   10 У, ПК, СР  



купівлї-продажу 
товарів 

6. Деякі актуальні 
проблеми 
правового 
регулювання 
міжнародного 
лізингу 

4 2   10 У, ПК, СР  

7. Деякі актуальні 
проблеми 
правового 
регулювання 
міжнародної 
діяльності по 
виконанню робіт 
та наданню послуг 

4 2   10 У, ПК  

8. Деякі актуальні 
проблеми 
правового 
регулювання 
контрактів 
юридичного та 
комерційного 
посередництва 

4 2   10 У, ПК, КР  

 Разом годин : 120 26 14   80 Екзамен  

 

 
Форми контролю: 

Усне опитування – У 

Контрольні роботи – КР 

Перевірка конспектів – ПК 

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

Тестування - Т 

                                                   Інші – ______________________ 

 

 

 

 
 

 



6.1. Плани лекцій  

Змістовий модуль 1 

Актуальні проблеми загальних питань міжнародного комерційного 

права 

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

1. Доктрина про поняття міжнародного приватного права і його місце в системі права. 

2. Міжнародне комерційне право як регулятор міжнародних відносин комерційного 

характеру. 

3.  Поняття джерел права. Види джерел міжнародного комерційного права. 

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

 

Тема 2. Публічний порядок в сфері міжнародного комерційного обігу 

1. Проблеми антимонопольної діяльності держави в сфері регулювання міжнародної 

комерційної діяльності. 

2. Діяльність ЮНСІТРАЛ по встановленню публічного порядку в сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 

3. Діяльність МВФ по встановленню публічного порядку в сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 

4. Діяльність регіональних організацій по встановленню публічного порядку в сфері 

міжнародної комерційної діяльності. 

5. Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку в сфері міжнародного 

комерційного обігу. 

Література [1, 21, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 56] 

 

Тема 3. Актуальні питання суб’єктів міжнародного комерційного права 

1. Визначення поняття суб’єкта міжнародного комерційного права. 

2. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного комерційного права. 

3. Проблеми допуску іноземних суб’єктів підприємницької діяльності на національний 

ринок. 

4. Особливості реєстрації головних організаційних форм міжнародного бізнесу. 

5. Проблеми визначення правового статусу держави як суб’єкта міжнародного 

комерційного права. 



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

 

Тема 4. Деякі актуальні проблеми міжнародного контрактного права в системі 

міжнародного приватного права 

1. Проблеми правового регулювання вибору права, що застосовується до міжнародних 

комерційних договорів. 

2. Проблеми визначення форми міжнародного торгового договору. 

3. Підстави і види відповідальності по міжнародних торгових договорах. 

4. Питання автономії волі сторін в міжнародних комерційних контрактах. 

5. Визначення ціни контракту, визначення кількості та якості товару. Міжнародні вимоги 

до маркування та пакування.  

6. Особливості регулювання укладення міжнародних комерційних контрактів у 

Принципах УНІДРУА. 

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

 

Змістовий модуль 2 

Актуальні проблеми регулювання окремих видів угод в сфері міжнародного комерційного 

права 

 

Тема 5. Деякі актуальні проблеми міжнародної купівлї-продажу товарів  

1. Проблеми правового регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів на 

національному та міжнародному рівнях.  

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

3. Публічний порядок в сфері міжнародної купівлі-продажу товарів. 

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

 

Тема 6. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародного лізингу 

1. Особливості правового регулювання фінансового лізингу на міжнародному рівні. 

2. Актуальні питання умов договору фінансового лізингу. 

3. Публічний порядок в сфері міжнародного лізингу. 

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

 



Тема 7. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародної діяльності по 

виконанню робіт та наданню послуг 

1. Актуальні питання правового регулювання міжнародної діяльності по виконанню 

робіт і наданню послуг. 

2. Актуальні питання договорів в сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і 

наданню послуг. 

3. Публічний порядок у сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і наданню 

послуг 

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

 

Тема 8. Деякі актуальні проблеми правового регулювання контрактів юридичного та 

комерційного посередництва 

1. Особливості правового регулювання міжнародного комерційного посередництва  

2. Договори в сфері міжнародного комерційного посередництва  

3. Публічний порядок у сфері міжнародного комерційного посередництва 

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

 

6.2. Плани семінарських занять 

Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

міжнародного комерційного права» є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних актуальних питань міжнародного 

комерційного права, отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізуміжнародно-правових документів в сфері 

міжнародного комерційного права,  

o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу  

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем міжнародного приватного права; 

o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 

o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 



o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці міжнародного 

комерційного права; 

o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

комерційного права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного 

права та суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи 

міжнародного комерційного права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

міжнародного комерційного права» полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного комерційного права; 

• предмету і завдань курсу «Актуальні проблеми міжнародного комерційного 

права»; 

• сучасних тенденцій розвитку правового міжнародних комерційних відносин; 

• системи колізійних норм в міжнародному комерційному праві; 

• правових проблем застосування іноземного права в міжнародному комерційному 

праві; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародних 

актів в системі міжнародного приватного права; 

• специфічних рис регулювання окремих міжнародних комерційних відносин. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 

опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Актуальні проблеми 

міжнародного комерційного права», які не виносяться на семінарські заняття вивчаються 

студентами самостійно.  

 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  

 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його 



структура: вступ ( 1-2 стор), основна частина ( 8-10 стор), висновки ( 1-2 стор); перелік 

використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. При підготовці 

реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути 

рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 

відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 

«Міжнародне комерційне право». Тему реферату студент може вибрати як із запропонованих 

тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

Змістовий модуль 1. 

Актуальні проблеми загальних питань міжнародного комерційного права 

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

1. Доктрина про поняття міжнародного приватного права і його місце в системі права. 

2. Міжнародне комерційне право як регулятор міжнародних відносин комерційного 

характеру. 

3. Поняття джерел права. Види джерел міжнародного комерційного права. 

4. Поняття та види об’єктів міжнародного комерційного права. 

Теми рефератів: 

1. Джерела міжнародного комерційного права. 

2. Співвідношення міжнародного приватного права, міжнародного комерційного права і 

lex mercatoria. 

3. Універсальне lex mercatoria. Європейське lex mercatoria.  

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

 

Тема 2. Публічний порядок в сфері міжнародного комерційного обігу 

1. Проблеми антимонопольної діяльності держави в сфері регулювання міжнародної 

комерційної діяльності. 

2. Діяльність ЮНСІТРАЛ по встановленню публічного порядку в сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 

3. Діяльність МВФ по встановленню публічного порядку в сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 



4. Діяльність регіональних організацій по встановленню публічного порядку в сфері 

міжнародної комерційної діяльності. 

5. Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку в сфері міжнародного 

комерційного обігу. 

Теми рефератів: 

1. Міжнародні фінансові організації в сфері встановлення публічного порядку в 

міжнародному комерційному праві. 

2. Діяльність Міжнародної торговельної палати (МТП) та її вплив на розвиток 

міжнародного комерційного права. 

3. Діяльність УНІДРУА та її вплив на розвиток міжнародного комерційного права. 

4. Участь держави в регулюванні міжнародної комерційної діяльності. 

5. Специфіка методів державного регулювання міжнародної комерційної діяльності 

Література [1, 21, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 56] 

 

Тема 3. Актуальні питання суб’єктів міжнародного комерційного права 

1. Визначення поняття суб’єкта міжнародного комерційного права. 

2. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного комерційного права. 

3. Проблеми допуску іноземних суб’єктів підприємницької діяльності на національний 

ринок. 

4. Особливості реєстрації головних організаційних форм міжнародного бізнесу. 

5. Проблеми визначення правового статусу держави як суб’єкта міжнародного 

комерційного права. 

Теми рефератів: 

1. Діяльність держави в міжнародному комерційному обігу. 

2. Особливості забезпечення виконання ТНК умов міжнародних комерційних договорів. 

3. Мета, види і способи державної реєстрації суб’єктів міжнародної комерційної 

діяльності. 

4. Особливості реєстрації ТНК. 

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

 

Тема 4. Деякі актуальні проблеми міжнародного контрактного права в системі 

міжнародного приватного права 

1. Проблеми правового регулювання вибору права, що застосовується до міжнародних 

комерційних договорів. 



2. Проблеми визначення форми міжнародного торгового договору. 

3. Підстави і види відповідальності по міжнародних торгових договорах. 

4. Питання автономії волі сторін в міжнародних комерційних контрактах. 

5. Визначення ціни контракту, визначення кількості та якості товару. Міжнародні 

вимоги до маркування та пакування.  

6. Особливості регулювання укладення міжнародних комерційних контрактів у 

Принципах УНІДРУА. 

7. Підстави і види відповідальності по міжнародних торгових договорах. 

Теми рефератів: 

1. Підстави і види відповідальності по міжнародних торгових договорах. 

2. Міжнародно-правові акти в сері регулювання договорів купівлі продажу. 

3. Міжнародно-правові акти в сері регулювання права вибору права, що застосовується 

до міжнародних комерційних договорів. 

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

 

Змістовий модуль 2. 

Актуальні проблеми регулювання окремих видів угод в сфері міжнародного комерційного 

права 

 

Тема 5. Деякі актуальні проблеми міжнародної купівлї-продажу товарів  

1. Проблеми правового регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів на 

національному та міжнародному рівнях.  

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

3. Публічний порядок в сфері міжнародної купівлі-продажу товарів. 

4. Визначення ціни контракту. 

5. Визначення кількості та якості. 

6. Міжнародні вимоги до маркування та пакування.  

Теми рефератів: 

1. Міжнародно-правові акти в сері регулювання договорів купівлі продажу. 

2. Міжнародно-правові акти в сері регулювання права вибору права, що 

застосовується до міжнародних комерційних договорів. 

3. Правове регулювання діяльності з викупу застарілої продукції. 

4. Бартерні операції в міжнародній торгівлі. 

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



Тема 6. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародного лізингу 

1. Особливості правового регулювання фінансового лізингу на міжнародному 

рівні. 

2. Актуальні питання умов договору фінансового лізингу. 

3. Публічний порядок в сфері міжнародного лізингу. 

Теми рефератів: 

1. Правове регулювання різних видів лізингу. 

2. Правове регулювання фінансового лізингу в міжнародному комерційному праві.  

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

 

Тема 7. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародної діяльності по 

виконанню робіт та наданню послуг 

4. Актуальні питання правового регулювання міжнародної діяльності по виконанню 

робіт і наданню послуг. 

5. Актуальні питання договорів в сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і 

наданню послуг. 

6. Публічний порядок у сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і наданню 

послуг 

Теми рефератів: 

1. Факторинг та форфейтинг в міжнародному комерційному праві. 

2. Форфейтинг в міжнародному комерційному праві. 

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

 

Тема 8. Деякі актуальні проблеми правового регулювання контрактів юридичного та 

комерційного посередництва 

1. Особливості правового регулювання міжнародного комерційного посередництва  

2. Договори в сфері міжнародного комерційного посередництва  

3. Публічний порядок у сфері міжнародного комерційного посередництва 

Теми рефератів: 

1. Правове регулювання посередницьких договорів в міжнародному комерційному праві. 

2. Правове регулювання дилерських та дистриб’юторських контрактів. 

3. Правове регулювання надання брокерських послуг. 

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

 



6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
 

Основні завдання 

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 

 

Додаткові завдання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Актуальні проблеми загальних питань міжнародного комерційного права 

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

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Історія розвитку доктрини міжнародного приватного права. 

2. Історія розвитку lex mercatoria. 

3. Система науки сучасного міжнародного комерційного права. 

4. Співвідношення та взаємозв’язок міжнародного приватного та міжнародного 

публічного права 

5. Звичаї, традиції як джерела міжнародного комерційного права. 

6. Основні течії в процесі кодифікації міжнародного комерційного права.  

7. Основні форми здійснення кодифікації міжнародного комерційного права. 

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

 

Тема 2. Публічний порядок в сфері міжнародного комерційного обігу 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Універсальні міжнародні організації, які визначають публічний порядок у сфері 

міжнародного комерційного обороту. 

2. Діяльність Комісії ООН по міжнародному торговому праву (ЮНСІТРАЛ) в сфері 

міжнародного комерційного права. 

3. Діяльність багатобічного агентства по інвестиційних гарантіях (БАГІ) в сфері 

міжнародного комерційного права. 

4. Роль і значення неурядових галузевих міжнародних організацій у регулюванні 

міжнародної комерційної діяльності. 



5. Діяльність регіональних міжнародних фінансових організацій по встановленню 

публічного порядку в міжнародному комерційному праві. 

Література [1, 21, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 56] 

 

Тема 3. Актуальні питання суб’єктів міжнародного комерційного права 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Особливості правового статусу держави як суб'єкта міжнародного комерційного 

права. 

2. Міжнародні регіональні організації як суб'єкти міжнародного комерційного 

права. 

3. Правовий статус Європейської компанії як суб'єкта міжнародного комерційного 

права.  

4. Правовий статус Європейського центрального банку як суб'єкта міжнародного 

комерційного права.  

5. Транснаціональні корпорації як суб'єкта міжнародного комерційного права.  

6. Особливості реєстрації суб'єктів міжнародних комерційних відносин. 

7. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів у країнах Західної Європи. 

8. Визнання та допуск до обігу іноземних суб’єктів у країнах Східної Європи. 

9. Особливості реєстрації ТНК в країнах СНД.  

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

 

Тема 4. Деякі актуальні проблеми міжнародного контрактного права в системі 

міжнародного приватного права 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Межі дії «lex voluntatis» в сфері зовнішньоекономічних угод. 

2. Питання укладання зовнішньоекономічного договору за допомогою оферти та 

акцепта. 

3. Уніфіковані норми регулюють право міжнародної торгівлі. 

4. Колізійні питання зовнішньоекономічних угод. 

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

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Актуальні проблеми регулювання окремих видів угод в сфері міжнародного комерційного 

права 

 

Тема 5. Деякі актуальні проблеми міжнародної купівлї-продажу товарів  

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Проблеми правового регулювання вибору права, що застосовується до міжнародних 

комерційних договорів. 

2. Особливості регулювання укладення міжнародних комерційних контрактів у 

Принципах УНІДРУА. 

3. Недобросовісна конкуренція та конкуренція, яка суперечить контракту. 

4. Відповідальність за невиконання умов міжнародного комерційного  контракту. Джерела 

правового регулювання зустрічної торгівлі в міжнародному комерційному праві. 

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

 

Тема 6. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародного лізингу 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Правове регулювання фінансового лізингу на міжнародному рівні. 

2. Актуальні питання умов договору фінансового лізингу. 

3. Актуальні питання фінансових умов договору фінансового лізингу. 

4. Актуальні питання відповідальності перед третіми особами відповідно до лізингового 

контракту.  

5. Публічний порядок в сфері міжнародного лізингу. 

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

 

Тема 7. Деякі актуальні проблеми правового регулювання міжнародної діяльності по 

виконанню робіт та наданню послуг 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Джерела правового регулювання міжнародної діяльності по виконанню робіт і 

наданню послуг. 

2. Актуальні питання договорів в сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і 

наданню послуг. 

3. Договори в сфері надання послуг з міжнародного перевезення. 

4. Особливості договорів міжнародного перевезення пошти різними видами транспорту. 



5. Особливості договорів міжнародного перевезення пошти різними видами транспорту. 

6. Актуальні питання правового регулювання інжинірингових послуг. 

7. Публічний порядок у сфері міжнародної діяльності по виконанню робіт і наданню 

послуг 

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

 

Тема 8. Деякі актуальні проблеми правового регулювання контрактів юридичного та 

комерційного посередництва 

Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Джерела правового регулювання міжнародного комерційного посередництва  

2. Актуальні питання договорів в сфері міжнародного комерційного посередництва  

3. Актуальні питання правового регулювання комісійних угод в міжнародному 

комерційному праві. 

4. Актуальні питання правового регулювання дилерської та дистриб'юторської 

діяльності в міжнародному комерційному праві. 

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

 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Актуальні проблеми міжнародного комерційного права», а також відпрацювання 

студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. Консультації проводяться на 

кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства. 

 

6.5 Методика активізації процесу навчання 
 

1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного 

комерційного права» передбачає:  



а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також 

у процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного комерційного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 

повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 

можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 



позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного комерційного права».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Актуальні проблеми міжнародного комерційного права». Під час семінарських занять 

застосовуються такі засоби контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 



- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 

- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 

“зараховано” чи “не зараховано”. 

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО)  КОНТРОЛЮ 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Актуальні проблеми загальних питань міжнародного комерційного права 

 

1. Що становить предмет та об'єкт міжнародного комерційного права? З'ясуйте різницю 

між предметом і об'єктом науки. 

2. В чому полягає зв'язок міжнародного комерційного права з іншими  юридичними 

дисциплінами ? 

3. В чому проявляються відмінності і в чому проявляється зв'язок між міжнародним 

приватним правом і міжнародним публічним правом? 

4. Як розуміється зміст міжнародного приватного права в різних державах? 

5. Які існують концепції правової природи МКП? 

6. В чому проявляється своєрідність джерел міжнародного комерційного права? Як 

умовно поділяються держави за типом розміщення норм МКП в національному 



законодавстві? 

7. Чи можна судову та арбітражну практику розглядати в якості джерела міжнародного 

комерційного права? 

8. Яка роль звичаїв як джерел міжнародного комерційного права. 

9. Що розуміється під терміном «колізія законів», «колізійне право», «колізійна 

прив'язка»? 

10. Які правові рамки, встановлені для використання принципу lex voluntatis. 

11. До яких відносин застосовується колізійна прив'язка - закон громадянства? 

12. До яких відносин застосовується колізійна прив'язка - місце проживання? 

13. Які критерії застосування іноземного права встановлено національним законодавством 

? 

14. Що розуміється під терміном «публічний порядок ? 

15. Які існують види застережень про  публічний порядок ? 

16. Які існують способи подолання проблеми конфлікту кваліфікацій ? 

17. Що розуміється під «національністю» юридичної особи в міжнародному приватному 

праві?  

18. Які правові питання визначаються особистим законом юридичної особи? 

19. З.Які  основні  критерії застосовуються  в  міжнародних договорах і  у  внутрішньому 

законодавстві для визначення національності юридичної особи?  

20. Яке правове положення іноземних юридичних осіб в Україні? 

21. Яке значення для визначення цивільно-правового положення іноземців мають 

принципи і норми загального міжнародного права про права і свободи людини? 

22. В чому полягають відмінності між концепцією абсолютного імунітету і концепцією 

обмеженого імунітету? 

23. В чому специфіка статусу суб'єкта держав у цивільно-правових відносинах з 

громадянами та іноземцями? 

24. Яку роль відіграють міжнародні урядові організації в розвитку джерел правового 

регулювання міжнародного комерційного права ? 

25. Яка роль міжнародних неурядових організацій в розвитку джерел правового 

регулювання міжнародного комерційного права ? 

26. Які тенденції розвитку міжнародного комерційного права існують в даний час ? 

27. Назвіть методи державного регулювання комерційної діяльності.  

28. Які існують методи впливу держави на учасників міжнародних комерційних відносин ? 

29. В чому полягає особливість торгово-політичних методів державного регулювання 

міжнародної комерційної діяльності? 



30. Які ви знаєте принципи, на яких повинне будуватися опосередковане публічно-правове 

регулювання діяльності приватних осіб ? 

31. Назвіть об’єкт та мету антимонопольної діяльності держави. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Окремі питання особливої частини міжнародного приватного права 

1. Що розуміється під зовнішньоекономічними і зовнішньоторговими угодами? 

2. Які правила встановлені чинним законодавством України щодо форми 

зовнішньоторгової угоди? 

3. Яке значення має Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів 1980 р. і в яких випадках вона застосовується? 

4. В чому полягає особливіть ІНКОТЕРМС 2010 р? 

5. Якими міжнародними актами регулюється питання права, яке застосовується до 

міжнародних комерційних договорів ? 

6. Яка сфера дії Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів 1980 р. ? 

7. Яка сфера дії Гаазької конвенції про право, яке застосовується до договорів 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1986 р. ?  

8. Які питання регулює Гаазька конвенція про право, яке застосовується до договорів з 

посередниками та про представництво (агентським договорам) 1978 р. ? 

9. В яких випадках сторони контракту за Римською конвенцією про право, яке 

застосовується до договірних зобов'язань 1980 р. можуть перепідпорядкувати свій 

договір праву будь-якої іншої держави ? 

10. Які питання регулюють Принципи міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА ? 

11. Які види лізингу ви знаєте ? 

12. Яка сфера дії Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. ? 

13. Які права та обов'язки продавця і покупця передбачено Принципами міжнародних 

комерційних договорів УНІДРУА ? 

14. Якими міжнародними угодами регулюються договори з торговельними 

посередниками? 

15. Як розподіляються права і обов’язки сторін за договором комісії ? 

16. Яке доручення комісіонера називається делькредере ? 

17. Чи може дилер діяти на основі договору про винятковий продаж ? 

18. Як розподіляються права та обов’язки сторін за договором про право на продаж ? 



19. Які питання регулює Гаазька конвенція про право, яке застосовується до договорів з 

посередниками та про представництво (агентським договорам) 1978 р. ? 

20. Які питання регулюють Принципи міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА ? 

21. До якого виду зовнішньоекономічних операцій відноситься хайрінг ? 

22. До якого виду зовнішньоекономічних операцій відносяться компенсаційні угоди ? 

 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000011
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_76


Х. ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
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протоколу 
засідання кафедри 

Позиція 
робочої 
програми 

Нова редакція Підпис 
завідувача 
кафедри 
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