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Силабус навчальної дисципліни 

«Міжнародні комерційні угоди»  
Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 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) 

Система знань, практичних навичок, принципів складання та 

використання на практиці міжнародних комерційних угод у 

зовнішньоекономічних операціях. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Для успішної діяльності  у сфері міжнародної економіки важливо 

володіти знаннями і вміннями укладати міжнародні економічні 

угоди, відповідно до яких встановлюються, змінюються чи 

припиняються їх взаємні права та зобов’язання. Знати порядок 

укладання та правове регламентування міжнародних комерційних 

угод, види документів, які використовуються при здійсненні 

міжнародних комерційних операцій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати сутність, форми та особливості міжнародних комерційних 

угод; основні елементи міжнародних договорів;  порядок 

укладання та правове регламентування міжнародних комерційних 

угод;  види документів, які використовуються при здійсненні 

міжнародних комерційних операцій. Вміти  здійснювати 

підготовку, укладання та виконання міжнародних комерційних 

угод;  розробляти умови контрактів купівлі-продажу при прямому 

та непрямому методах зовнішньої торгівлі;  вміло обирати форми 

міжнародних розрахунків;  працювати з документами, що 

використовуються при здійсненні міжнародних комерційних 

операцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Використовувати набуті знання про особливості правового 

регулювання діяльності суб’єктів міжнародного комерційного 

права в різних країнах та окремих видів міжнародних комерційних 

договорів при їх укладанні. 

Знати особливості укладання та виконання міжнародних 

комерційних угод; визначати ступінь імплементації міжнародно-

правових стандартів у галузі міжнародного комерційного права в 

національне законодавство України. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. «Укладання міжнародних 

комерційних угод» 

Тема 1. Сутність міжнародних комерційних угод 

Тема 2. Правова уніфікація міжнародної комерційної діяльності 

Тема 3. Зовнішньоекономічний контракт: його суть та основні 

умови 

Тема 4. Умови контрактів купівлі-продажу сировинних товарів 

Тема 5. Умови контрактів купівлі-продажу промислових товарів 

Тема 6. Контракти міжнародної купівлі-продажу послуг 



 

 

Фото за 

бажанням 

Тема 7. Вирішення міжнародних комерційних спорів 

Тема 8. Міжнародно-правове регулювання проблем 

неспроможності і банкрутства 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції з використанням мультимедійних 

презентацій, семінари, розв’язування ситуаційних завдань, 

самостійна робота, індивідуальна робота, дискусії, онлайн-

навчання, вебінари 

 

Пререквізити Знання з міжнародної економіки, економіки зарубіжних країн, 

правознавства, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

 

1. Боярська З.І. Міжнародне комерційне право. – К., 2002. – 124 с. 

Гелич А.О., Гелич Ю.О. Порівняльно-правова характеристика 

законодавства ЄС та України про антиконкурентні узгоджені дії // 

Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці 

Національного авіаційного університету – К.: НАУ, 2007. - №3(4). 

– С. 53-56. 

2. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-

правове регламентування: електронний посібник. – К. 2010. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233016&lang=uk-

UA 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Мізюк Світлана Георгіївна 

Посада:  завідувач кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode=BookList&docname_co
nd=containword&author_fld 

Тел.: 0971843808 

E-mail: svetlana.mizyuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 
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