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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»   

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 /90 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні положення, що стосуються сучасного міжнародно-

правового регулювання торговельної діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань і набуття практичних 

навичок про принципи, порядок та особливості укладання 

контрактів в міжнародній торгівлі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Готовність до комунікації в усній і письмовій формах для 

вирішення завдань професійної діяльності; здатність 

організовувати діяльність виконавців при здійсненні конкретних 

видів робіт, надання послуг. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вміти організовувати діяльність виконавців при здійсненні 

розробки тексту міжнародного контракту; знати моделі і 

методологію, а також організацію процесу складання і узгодження 

і підписання міжнародного контракту; володіти навичками 

організаторської діяльності; здатність до аналізу і синтезу; 

здатність працювати в міжнародному середовищі; здатність 

застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; 

здатність до навчання. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття договору у зовнішньоекономічній 

діяльності. Структура і зміст договору купівлі-продажу. Особливі 

умови контрактів при укладанні зовнішньоекономічних угод. 

Особливості регламентації окремих видів договорів у 

зовнішньоекономічній діяльності.  Специфіка складання договорів 

міжнародного лізингу, міжнародного ліцензування. Договори 

перевезення. Договір надання послуг. Договори на створення 

(передачу) науково-технічної продукції. Вирішення спорів, що 

виникають в контрактах міжнародній торгівлі.  

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 

технологій дистанційного навчання 

Пререквізити Базові знання з економічної теорії. 

Пореквізити Міжнародна торгівля. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних 

комерційних контрактів. Підприємництво, господарство і право.  

2009.  № 8. С. 48–51. Маргело М.В. Міжнародне контрактове 

право: проблеми визначення предмету. Юридична наука. 2013. № 

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/kontakti/dystantsiine-navchannia/sait-dystantsiinoho-navchannia


4. С. 131-139. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-mizhnarodnoi-ekonomiky 

Мультимедійний проектор Epson EB-S92- основне призначення 

для презентацій; Технологія (матриця): LCD; Яскравість (лм) 2300; 

Дозвіл (пікс): 800x600; Формати зображення: 4: 3, 16: 9, 16:10; 

Мін. відстань (м): 0.87; Макс. відстань (м): 8.8; Діагональ 

зображення (м): 0.58 - 8.89; Фокусування: ручна; Зворотній 

високий рівень яскравості 2300 люмен і контрастність 2000: 1. 

Проектор з'єднується з комп'ютером одним USB-проводом і 

виводить зображення на екран лампа Epson Е-TORL забезпечує до 

5 000 годин в режимі ECO якісне зображення. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, питання і завдання до диференційованого 

заліку 

Кафедра Міжнародна економіка  

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування  

Викладач(і) ПІБ   Коваленко Наталія Василівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н.  

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11580Kovalenko.pdf 

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: kovalenko-nv@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

 

Розробник          Коваленко Н.В. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г.  

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-mizhnarodnoi-ekonomiky
http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11580Kovalenko.pdf

