




1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

 денна 

Міжнародне економічне право 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Кількість зміcтових модулів з розподілом: 2 

Курс  2, 3 

Семестр  4, 5 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

         Аудиторні 56 

         Модульний контроль 8 

         Самостійна робота 26 

Семестровий контроль 30 

Форма семестрового контролю екзамен 

Змістовий модуль  «Міжнародне торговельне право» 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс  3 

Семестр  5 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

         Аудиторні 28 

         Модульний контроль 4 

         Самостійна робота 13 

Семестровий контроль 15 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування у студентів системних знань у сфері міжнародного 

торговельного права (МТоргП) через: 

- з’ясування основних понять, визначень та складових МЕП,  об’єктів, 

суб’єктів та джерел правого регулювання, особливостей здійснення міжнародно-

правового регулювання торговельних відносин через інструменти та механізми;  

- передачу знань про явища і процеси, що виникають при міжнародно-

правовому регулюванні торговельних відносин, міждержавного співробітництва 

та участь України у цих процесах.  

Завдання: 

- вивчення історичного розвитку, сутності і змісту міжнародного 

торговельного права як галузі МЕП; 

- орієнтація у міжнародно-правовому врегулюванні міжнародних 

торговельних  відносин на основі теорії міжнародного економічного права; 
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- узагальнення та розширення знань студентів у сфері міжнародно-

правового регулювання відносин при здійсненні міжнародного торговельного 

співробітництва; 

- набуття компетенції у міжнародно-правовому регулюванні міжнародних  

торговельних відносин та у розв’язанні міждержавних торговельних спорів;  

- набуття навиків застосування міжнародно-правових механізмів реалізації 

норм міжнародного торговельного права. 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати: 

- поняття, предмет, систему і місце МТоргП у системі міжнародного 

торговельного права; 

- джерела, принципи, способи здійснення та правового врегулювання 

міжнародних торговельних відносин; 

- історію розвитку та юридичну природу міжнародного торговельного 

права; МТоргП; 

- роль та значення та діяльність міжнародних організацій у  

врегулюванні міжнародних торговельних відносин;  

- захист торговельних інтересів держави у міжнародній торгівлі; 

- основи міжнародно-правового регулювання міждержавного 

торговельного співробітництва; 

- правові механізми врегулювання міжнародних торговельних 

відносин; 

- розв’язання міжнародних торговельних спорів у сфері міжнародної 

торгівлі. 

Вміти: 

- аналізувати домінуючі доктрини й концепції розвитку міжнародного 

торговельного права, сучасні тенденції розвитку цієї галузі міжнародного 

економічного права; 

- визначати особливості міжнародно-правового регулювання 

міжнародних торговельних відносин та застосування механізмів міжнародно- 

правового регулювання цих відносин; 

- аналізувати розвиток міжнародних торговельного права з позиції 

реалізації зовнішньої політики України та національних інтересів; 

- застосовувати механізми міжнародно-правого регулювання 

міжнародної торгівлі на практиці при розв’язанні проблемних питань; 

- здійснювати аналітичні дослідження в сфері міжнародно-правового 

врегулювання міжнародних торговельних відносин.   

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, 



 3 

дисципліна Блоку Міжнародне економічне право «Міжнародне торговельне 

право» забезпечує формування таких компетентностей:  

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

ФК4 Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або 

недостатньо розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних 

дослідженнях, готувати наукові тексти про проміжні та кінцеві результати 

досліджень, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень. 

ФК5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію 

явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

ФК6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати 

юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних 

ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

ФК7 Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

ФК9 Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, 

- аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну 

документацію українською й іноземними мовами. 

ФК13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

 

результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та 

приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах 

міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати 

пов’язані з ними майбутні можливості й ризики. 

ЗН-3. Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні 

джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних 

обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних 

відносин. 

УМ-1. Застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, 

міжнародного права при вирішенні практичних завдань. 

УМ-3. Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й 

інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з 

фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків. 

УМ-4. Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових 

і національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет 

логічної послідовності та практичної адекватності. 
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УМ-8. Під керівництвом більш кваліфікованих та досвідчених фахівців 

готувати тексти законопроектів, порівняльних таблиць, проекти міжнародних 

договорів, пояснювальних записок та іншої супровідної документації, 

користуючись новими технічними досягненнями в інформаційній сфері. 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях 

із міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню 

точку зору. 

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 

КОМ-4. Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів, тем 
У
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Загальна частина. Теоретичні засади міжнародного 

торговельного права 

Тема 1. Поняття міжнародного  

торговельного права, його складові 

та систематика 

5 2 2    1 

Тема 2. Джерела правового 

регулювання міжнародної торгівлі. 

6 2 2    2 

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти МТоргП  6 2  2   2 

Модульний контроль 1 2  

Змістовий модуль 2. Особлива частина. Особливості реалізації норм 

міжнародного торговельного права 

Тема 4.Міжнародне комерційне 

право  

12 4 2 2   4 

Тема 5. Міжнародно-правове 

регулювання надання послуг у сфері 

міжнародної торгівлі.  

4 2     2 

Тема 6.  Розв’язання міжнародних 

торговельних спорів.  

8 2 2 2   2 

Модульний контроль 2 2  

Семестровий контроль 15  

Усього 60 14 8 6   13 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль І. Загальна частина 

Теоретичні засади міжнародного торговельного права 

Тема 1. Поняття міжнародного торговельного права, його складові та 

систематика 

Поняття, предмет та система міжнародного торговельного права.  

Міждержавні торгівельні відносини у стародавні часи та сучасному світі 

Передумови зародження сучасного міжнародного торговельного права. 

Становлення сучасних норм міжнародного торговельного права.  

Спеціальні принципи міжнародного торговельного права та особливості їх 

реалізації. 

Діяльність держави у формуванні міжнародно-правового регулювання  

торговельних відносин. Двостороннє та багатостороннє співробітництва між 

державами у сфері міжнародної торгівлі Україна у системі міжнародного 

торговельного права та міжнародні зносини з торговельних  питань.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 4; 5; 8], додаткові [12; 14; 18; 20]. 

 

Практичне заняття 1. Дослідження актуальних питань міжнародних 

торговельних відносин. Робота в малих групах. Тематика  уточнюється та 

узгоджується. Форма представлення результату – презентація та обговорення 

висновків. 

Орієнтований перелік тем практичного заняття представлено в ЕНК 

дисципліни.   

 

Тема 2. Джерела правового регулювання міжнародної торгівлі 

Джерела міжнародного торговельного права, їх класифікація. Сутність та 

особливості джерел МТоргП. Lex mercatoria у сучасній системі міжнародного 

торговельного права. Конвенційні механізми врегулювання міжнародних 

торговельних відносин. Рішення міждержавних організацій та міждержавних 

торговельних конференцій з питань міжнародної торгівлі. 

Міжнародні договори з торгових питань та їх значення. Діяльність 

Міжнародної торгової палати у сфері міжнародно-правового регулювання 

торговельних відносин. Уніфікація міжнародного торговельного  права. 

INCOTERMS. 

Організаційно-правові механізми міжнародного торговельного 

співробітництва. Організації міжнародного торговельного співробітництва на 

універсальному та регіональному рівні. ГАТТ/СОТ, Конференція ООН з питань 

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 7; 10], додаткові [12; 17; 16; 

20]. 

Практичне заняття 2. Дослідження правотворчої діяльності 

міжнародних організацій та їх ролі у розвитку МЕП. Робота в малих крупах. 

Форма представлення результату – презентація та обговорення. 
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Тема 3.  Суб’єкти та об’єкти МТоргП 

Суб’єкти МторгП, їх класифікація та ознаки.  

Держава як суб’єкт МторгП. Зони вільної торгівлі. Офшорні зони. 

Міжнародні організації у системі міжнародно-правового регулювання 

міжнародної торгівлі. Роль міжнародних організацій та їх діяльність у формуванні  

міжнародного торговельного права. Регіоналізація міжнародних торговельних 

відносин та діяльність міжнародних організацій у цій сфері. 

Регулювання міжнародних торговельних відносин в рамках міжнародних 

організацій. Міждержавні організації торговельної та економічної політики: 

правові аспекти. Правовий статус СОТ. Напрями діяльності СОТ. Сфери 
діяльності відповідно до основних угод СОТ. Основні принципи створення 

та здійснення регулятивних заходів. Організаційна структура СОТ. 
Спеціалізовані установи ООН з торговельних питань. Конференція ООН з 

питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Міжнародна торговельна палата: правові 

аспекти функціонування. Міжнародні організації у встановленні правил 

міжнародної торгівлі. Основні напрями регулювання комерційної практики 

у світових господарських зв’язках. Комісія ООН з міжнародного 

торговельного права (ЮНСІТРАЛ), Міжнародний інститут уніфікації 

приватного права (УНІДРУА), ЄЕК ООН. 
Міжнародне торговельне співробітництво України у сфері міжнародної 

торгівлі. Україна у системі міжнародного торговельного права.  

Об’єктів МторгП та їх класифікація. Купівля-продаж, транскордонна 

неспроможність, лізінг, цінні папери, об’єкти  права інтелектуальної власності, 

послуги.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 4; 5], додаткові [12; 15; 17]. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина. Особливості реалізації норм 

міжнародного торговельного права. 

Тема 4. Міжнародне комерційне право 

Міжнародне комерційне право  система публічного та приватного права. 

Правова основа співробітництва з торговельних питань в рамках регіональних 

торговельних об’єднаннях держав.  

Договірно-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. 

Особливості застосування Lex mercatoria у міжнародних контрактах. 

Уніфікація контрактного права, роль міжнародних організацій у цій сфері. 

Стандартизація та міжнародне комерційне право.  

Особливості врегулювання окремих міжнародних торговельних 

відносини: міжнародний фінансовий лізинг, франчайзинг, міжнародна купіля-

продаж товарів.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 3; 8; 11, 13], додаткові [6; 8; 3; 

21]. 

Практичне заняття 3.  Вирішення кейсу «Задачка про телевізори». 

Заняття у малих групах. Інформаційно-аналітичний центр. 

 



 7 

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання надання послуг у сфері 

міжнародної торгівлі 

Міжнародно-правовий режим транскордонного переміщення фінансових 

ресурсів та уніфікація національного правового режиму відповідно до 

міжнародних стандартів надання послуг.  

Посередництво у міжнародній торгівлі: основи міжнародно-правового 

регулювання та специфіка українського законодавства. Біржове право у 

міжнародному торговельному праві. 

Рекомендовані джерела: основні [1; 2, 3; 7; 14], додаткові [6; 7; 9; 12, 

23]. 

 

Тема 6.  Розв’язання міжнародних торговельних спорів 

Врегулювання публічно-правових торговельних спорів. Врегулювання 

міждержавних спорів галузевого характеру. Зміст міждержавного регулювання 

конкуренції в світогосподарських зв’язках. Головні суб’єкти конкурентної 

боротьби (ТНК, БНК, МНК).  
Міжнародно-правове забезпечення врегулювання приватноправових 

спорів за участю держави. Регулювання міжнародної конкуренції в межах 

СОТ. Врегулювання спорів в рамках СОТ: теоретичні та практичні аспекти.  

Основні способи врегулювання суперечок в рамках СОТ: Процедури 

пошуку взаємоприйнятного рішення в рамках двосторонніх консультацій та 

 звернення до Органу з врегулювання суперечок. Виконання рішень Органу з 

врегулювання суперечок.  

Рекомендовані джерела: основні [1; 2; 4; 6; 10; 14], додаткові [6; 8; 13; 

21]. 

Практичне заняття 4. Кейс «Процедура врегулювання торговельного 

спору в рамках СОТ (логарифм проходження)».  



 8 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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к
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Модуль 1 Модуль 2 
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ь 

м
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ь
н

а 
  

к
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ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

м
ак
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ь
н

а 
  

к
іл
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к
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ів

 

Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

Відвідування семінарські занять 1 1 1 2 2 

Відвідування практичні занять 1 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 2 20 

Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 81 - 93 

Максимальна кількість балів  174 

Розрахунок коефіцієнта  174:60 = 2,9 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Генезис міжнародного торговельного права.  

2. Міжнародні звичаї.  

3. Загальні принципи права та допоміжні джерела міжнародного 

торговельного права.  

4. Національні норми екстериторіальної дії. 

5. Джерела правового регулювання міжнародної торгівлі  

6. Міжнародні угоди – основне джерело МЕП.  

7. Регулювання міжнародних торговельних відносин в рамках міжнародних 

організацій.  

8. Спеціалізовані установи ООН з торговельних питань.  

9. Діяльність міжнародних торгових організацій.  

10. Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).  

11. Міжнародна торговельна  палати: функції та діяльність.  

12. Міжнародне торговельне співробітництво України у сфері міжнародної 

торгівлі.  

13. Україна у системі міжнародного торговельного права.  

14. Міжнародний фінансовий лізинг.  

15. Посередництво у міжнародній торгівлі: основи міжнародно-правового 

регулювання та специфіка українського законодавства.  

16. Біржове право у міжнародному торговельному праві. 

17. Практика врегулювання суперечок у міжнародному торговельному праві.  

18. Офшорні зони та особливості здійснення підприємницької діяльності в 

офшорах. 
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19. Транскордонна неспроможність: поняття, види та особливості міжнародно-

правового регулювання. 

20. Міжнародні комерційні угоди та їх складові. Принципи УНІДРУА. 

21. Електронна комерція у міжнародному торговельному праві:поняття, 

принципи та міжнародно-правове регулювання. 

22. Міжнародне морське торговельне право: загальна характеристика та 

ключові інститути. 

 

Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення 

результатів самостійної роботи відповідає умовам оформлення результатів, 

логічне та послідовне. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання, не 

досконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної 

дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, непереконливо відповідає, не відповідає на додаткові питання.. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі.  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

На період дистанційного навчання виконання модульних контрольних робіт 

здійснюється у формі письмових тестових завдань після завершення вивчення 

навчального матеріалу кожного змістового модуля. Тестові письмові завдання для 

модульних контрольних  робіт  складаються з 25 тестів і відповідають змісту 

навчального матеріалу модуля.  

За кожну правильну відповідь на одне тестове завдання студент отримує  1 

бал.  

 

Критерії оцінювання модульного контролю 

Бал Критерії 

24-25   Студент вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав відповіді на 

питання як теоретичного, так  і   практичного характеру. Логічно і 

послідовно  аргументував і виклав свою точку  зору. 
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20-23   Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь  на  питання  повна та 

розгорнута,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-

3 помилки при  вирішенні практичних  завдань. 

15-19  Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі  завдання, 

відповідь на запитання представлені  не повністю; допускає незначні 

неточності.  

10-14   Студент правильно вирішив частину завдань; думка  викладена з 

порушенням логіки подання матеріалу. Студент  правильно вирішив 

ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а 

деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення 

основних понять міжнародних торговельних відносин. Відповідь на 

запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді 

на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє  рішення. 

 

6.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне торговельне 

право» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських, практичних заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 60. 

Семестровий контроль знань студентів у 5 семестрі проходить у формі 

екзамену та здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу всіх 

змістових модулів блокової дисципліни «Міжнародне економічне право». 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Поняття, предмет та система міжнародного торговельного права.  

2. Спеціальні принципи міжнародного торговельного права. 

3. Україна у системі міжнародного торговельного права та міжнародні 

зносини з торговельних  питань.  

4. Суб’єкти МТоргП та їх класифікація. Специфіка об’єктів МТоргП.  

5. Джерела міжнародного торговельного права, їх класифікація. 

6.  Міжнародні договори з торговельних питань та особливості їх 

реалізації.  

7. Міжнародні організації у системі міжнародно-правового регулювання 

міжнародної торгівлі. 

8. Особливості врегулювання окремих міжнародних торговельних 

відносини: міжнародний фінансовий лізінг, франчайзинг, купіля-продаж 

товарів. 

9. Генезис міжнародного торговельного права.  

10. Міжнародні звичаї та Lex mercatoria у сучасній системі міжнародного 

торговельного права.   

11. Загальні принципи права та допоміжні джерела міжнародного 

торговельного права.  
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12. Міжнародні угоди – основне джерело МЕП.  

13. Регулювання міжнародних торговельних відносин в рамках міжнародних 

організацій.  

14. Спеціалізовані установи ООН з торговельних питань.  

15. Діяльність ЮНКТАД у сфері міжнародно-правового регулювання 

комерційних відносин   

16. Міжнародна торговельна  палати: функції та діяльність.  

17. Міжнародне торговельне співробітництво України у сфері міжнародної 

торгівлі: правові аспекти  

18. Україна у системі міжнародного торговельного права.  

19. Міжнародний фінансовий лізинг: механізми регулювання відносин.  

20. Посередництво у міжнародній торгівлі: основи міжнародно-правового 

регулювання та специфіка українського законодавства.  

21. Біржове право у міжнародному торговельному праві. 

22. Теорія та практика врегулювання суперечок у міжнародному 

торговельному праві.  

23. Офшорні зони як суб’єкти МТоргП. 

24.  Загальна характеристика м жнародно-правового  регулювання 

транскордонної неспроможності. міжнародно-правового регулювання. 

25. Міжнародні комерційні угоди та їх складові.  

26. Принципи УНІДРУА. 

27. Електронна комерція у міжнародному торговельному праві:поняття, 

принципи та міжнародно-правове регулювання. 

28.  Міжнародне морське торговельне право. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 6 год., практичних занять – 8, самостійна робота – 13  год., модульний контроль – 4 год., 

семестровий контроль – 15 год. 
Тиждень І ІІ- ІІІ ІV V VІ VІІ 

Модулі 
(назви, бали) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  (81 бал) ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. (93 бали) 

Лекції  
(теми, бали) 
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Семінарські та практичні  
заняття 

(теми, бали) 
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Сам. робота Самостійна робота (20 балів) Самостійна робота (20 балів) 

Поточний контроль 

(вид, бали) 

Модульна робота 1 
 (25 балів) 

Модульна робота  2 
(25 балів) 

Підсумковий контроль 
(вид, бали) 

Проміжний контроль 
 (100 балів) 
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8. Рекомендовані джерела та література 

Основні джерела та література   

1. Голубєва В.О. Міжнародне торговельне право : Навчальний посібник. 

Київ : ВЦ Академії адвокатури України APress, 2015. 381 с. — ISBN: 966-

8159-02-0 

2. Осика С.Г., Бакалінська О.О. Пятницький В.Т. Право Світової 

організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного 

права. Навчальний посибник, у 3-х томах. --Київ, : КНТЕУ, 2019. – 1928 с. 

3. Войціховський А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. 

Войціховський ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. 

– 544 с. 

4. Анцелевич, Г. А. Международное морское торговое право [Текст] : 

Учеб.пособие для студ.вузов / Г. А. Анцелевич. — К. : Слово, 2003. — 559с. 

5.  Мережко, А. А. Транснациональное торговое право (Lex mercatoria) 

[Текст] : Монографія / А. А. Мережко. — К. : Таксон, 2002. — 463с. 

6. Международные экономические отношения [Текст] : Учебник для 

студ.вузов / И. П. Фаминский, Л. В. Сабельников, В. Ю. Пресняков, 

И. С. Мухаметшин ; Под ред.И.П.Фаминского. – М. : Юристъ, 2011. – 847с. – 

(Homo Faber). – 53.76. 

7. Бестужева, С. В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] 

[Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ, 2016. – 268с.  

8.   Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини [Текст] [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч.закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : 
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навч. закл. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 279 с.  

11. Воронкова, А. Е. Міжнародні економічні організації [Текст] : 
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Я. Функ, В. Хвалей. — 2-е изд. — Мн. : Амалфея, 2000. — 703с.  
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