
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 7 від 30 січня  2020 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

«Правове регулювання міжнародної комерційної діяльності» 

для магістрантів денної та заочної форм навчання на 2019 – 2020 н. р. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення 

 

Тема 1. Поняття та правові засади міжнародної комерційної 

діяльності 

1. Поняття  та принципи міжнародної комерційної діяльності.  

2. Види та суб’єкти міжнародної комерційної діяльності.  

3. Джерел правового регулювання міжнародної комерційної діяльності.  

4. Міжнародні та торговельні звичаї як джерела правового регулювання 

міжнародної комерційної діяльності.  

5. Судова та арбітражна практика як джерела правового регулювання 

міжнародної комерційної. 

 

Тема 2. Регулювання міжнародної комерційної діяльності 

1. Поняття та загальні засади державного регулювання міжнародної 

комерційної діяльності. 

2. Система та компетенція органів державного регулювання у 

міжнародної комерційної діяльності. 

3. Методи державного регулювання міжнародної комерційної діяльності. 

- тарифне регулювання; 

- нетарифне регулювання; 

4. Міжнародно-правове регулювання міжнародної комерційної 

діяльності. 

 

Змістовний модуль 2. Правове врегулювання окремих видів  

відносин в сфері міжнародної комерційної діяльності 

 

Тема 3. Правове регулювання міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів (контрактів) 

1. Поняття та ознаки з міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів (контрактів).  

2. Особливості правового регулювання міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів. 

3. Загальні положення щодо порядку укладання міжнародних 

комерційних (зовнішньоекономічних) контрактів.  

4. Правове регулювання форми та змісту міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів. 

5. Право, що застосовується до міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів. 

6. Правове регулювання окремих видів міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договорів (контрактів). 



7. Міжнародні договори щодо врегулювання зобов’язальних відносин в 

сфері міжнародної комерційної діяльності. 

8. Застосування звичаїв міжнародного торгового та ділового обороту при 

складанні міжнародних комерційних (зовнішньоекономічних) договорів 

(контрактів). 

  

Тема 4. Правове врегулювання окремих видів  міжнародної 

комерційної діяльності 

1. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу. 

2. Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень. 

3. Товарообмінні та бартерні операції в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

4. Розрахункові та валютні операції в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Тема 5. Правове регулювання спорів, що виникають у сфері 

міжнародної комерційної діяльності 

1. Правові механізми врегулювання спорів, що виникають у сфері 

міжнародної комерційної діяльності. 

2. Позасудові механізми врегулювання спорів у сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 

3. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.  

4. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. 

5. Арбітражна угода. 

6. Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж.  

7. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. 

8. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та 

Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.  

9. Визнання та виконання іноземних судових рішень у сфері міжнародної 

комерційної діяльності. 

10. Особливості визнання та виконання рішень комерційних арбітражних 

судів. 

 

Тема 6. Юридична відповідальність у сфері міжнародної комерційної 

діяльності 

1. Загальні засади юридичної відповідальності суб’єктів міжнародної 

комерційної (зовнішньоекономічної) діяльності.  

2. Цивільно-правова та господарська відповідальність за порушення 

законодавства, що регулює міжнародну комерційну (зовнішньоекономічну) 

діяльність.  

3. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення 

законодавства, що регулює міжнародну комерційну (зовнішньоекономічну) 

діяльність. 

4. Спеціальні санкції за порушення законодавства України про 

міжнародну комерційну (зовнішньоекономічну) діяльність. 


