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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни «Міжнародне торговельне право» є глибоке та 

ґрунтовне вивчення студентами основних положень науки та практики 

реалізації міжнародних торговельних відносин, їх особливостей та 

характерних рис. Особлива увага приділяється ознайомленню студентів з 

принципами та нормами торговельного права, інституційними механізмами 

регулювання сучасних міжнародних економічних і торговельних відносин, 

сучасними стандартами та перспективами розвитку міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

Після вивчення дисципліни «Міжнародне торговельне право» студенти 

повинні: засвоїти та вільно оперувати спеціальною правовою термінологією 

у галузі права міжнародної торгівлі; демонструвати глибоке та сучасне 

знання правил і принципів права міжнародної торгівлі та вживати їх при 

розв’язанні правових проблем; мати  здатність досліджувати проблеми права 

міжнародної торгівлі систематично й творчо, досягаючи аргументованих  

висновків; вміти критично оцінювати сучасні юридичні проблеми та 



поглиблено досліджувати їх за обраними напрямками;  реалізовувати 

власний підхід та новизну у вирішенні проблем та знання міжнародної 

торговельно-правової термінології. 

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. Поняття 

і джерела 

міжнародного 

торговельного 

права 

2/2 Розуміти місце правва 

міжнародної торгівлі  

в системі 

міжнародного права. 

Розрізняти значення 

права міжнародної 

торгівлі в регулюванні 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

7 

Тема 2. 

Публічний 

порядок у сфері 

міжнародної 

торгівлі 

2/2 Вміти розрізняти 

особливості, засоби та 

методи реалізації 

публічного порядку у 

торговельних 

відносинах. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Тема 3. 

Договори 

міжнародної 

купівлі-

продажу 

товарів 

2/2 Знати особливості 

підготовки, укладення 

і виконання 

міжнародних 

договорів купівлі-

продажу товарів. 

Тести. 

Питання. 

Вирішення 

юридичних 

кейсів. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Тема 4. 

Тарифне та 

нетарифне 

регулювання 

доступу товарів 

на національні 

ринки 

2/2 Вміти аналізувати 

питання 

тарифного та 

нетарифного 

регулювання 

міжнародних 

торговельних 

відносин. 

 

Тести. 

Питання. 

Розгляд 

судової 

практики. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

9 



 

Тема 5. 

Транскордонна 

неспроможність 

2/2  

Розрізняти правові 

аспекти реалізації 

права транскордонної 

неспроможності у 

сфері міжнародної 

торгівлі.  

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Модуль 2 

Тема 1. 

Особливості 

правового 

регулювання 

окремих видів 

господарських 

відносин 

2/2 Розуміти питання 

інноваційної 

діяльності, передачі 

технологій, 

особливості торгівлі 

послугами. 

.  

 

Тести. 

Питання. 

Вивчення 

судової 

практики. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Тема 2. 

Факторингові, 

форфейтингові 

та толінгові 

операції у 

міжнародній 

торгівлі 

2/2 Знати уніфікацію 

правового 

регулювання 

договорів факторингу,   

лізингу,  толінгу та 

деяких інших 

комерційних 

контрактів. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Тема 3. 

Транспортне 

забезпечення 

міжнародних 

торговельних 

відносин 

2/2 Розуміти особливості 

здійснення 

транспортного 

забезпечення 

міжнародних 

торговельних 

відносин.. 

Тести. 

Питання. 

Вивчення 

судової 

практики та 

вирішення 

юридичних 

кейсів. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

9 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 
 

 

 


