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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ» 

 

Спеціальність: 293 Міжнародне 

право 

Галузь знань: 29 Міжнародні 

відносини 

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

В рамках навчальної дисципліни передбачається глибокий аналіз і 

вивчення джерел міжнародного приватного права та національного 

права України, що пов’язані з міжнародними контрактами.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є отримання студентами знань з 

питань підготовки, укладення, виконання, зміни та припинення 

міжнародних контрактів на підставі міжнародних-правових джерел і 

стандартів (розроблених ООН, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ, МТП та ін.), 

а також щодо регламентації супроводжуючих відносин у сфері 

інвестування, інтелектуальної власності, міжнародних комерційних 

розрахунків тощо. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Досліджувати міжнародно-правові явища та процеси на основі 

розуміння категорій і законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та розвитку міжнародного права з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків; 

- Уміння самостійно виявляти та формулювати проблеми та 

питання міжнародно-правового характеру, що потребують 

(додаткової) наукової розробки; 

- Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та 

професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з 

урахуванням конкретних ситуацій; 

- Здійснювати комплексний аналіз складних правових систем, 

зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати 

результативність їх функціонування. 

- Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-

правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, 

інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері 

міжнародного права. 

- Здійснювати юридичний супровід, надавати юридичні висновки і 

консультації з питань міжнародного права, національного права 

України та інших держав. 

- Бути здатним адаптовувати та використовувати міжнародно-

правові норми та принципи в національній правовій системі. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Узагальнювати практику з міжнародного права, прогнозувати 

напрямки її розвитку; 

- Уміння застосовувати знання на практиці; 

- Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку                                                                                        

міжнародного права; 

- Вміння виявляти системні та глибокі знання щодо адаптування та 

застосування норм міжнародного публічного права, міжнародного 



приватного права, права Європейського Союзу в національному 

правопорядку; 

- Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію 

явищ міжнародного життя на основі  знання міжнародних стандартів 

прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, практики Європейського суду з прав 

людини; 

- 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. 

- Підготовка й укладання процесуальних документів та складання 

інших офіційних документів – у сфері міжнародного публічного 

права, міжнародного приватного права, права Європейського 

Союзу; володіння знаннями й практичними навичками, необхідними 

для належної участі в судовій практиці в у справах, обтяжених 

міжнародним або іноземним елементом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття і правова природа міжнародних 

контрактів. Методи регулювання правочинів з іноземним елементом. 

Зобов’язальний статут. Право, що застосовується до змісту 

правочину (зобов’язальний статут). Право, що застосовується до 

форми правочину. Зміст основних тоговельних звичаїв. Віденська 

конвенція “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”, 

1980 р. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

Принципи європейського договірного права (принципи Ландо). 

Принципи СЕНТРАЛ. Прив’язки що застосовуються до 

зовнішньоекономічних договорів в законодавстві України та світовій 

практиці. Регламентація окремих видів міжнародних контрактів: 

договір купівлі-продажу та його види, договір лізингу, договір 

франчайзингу, договір факторингу, інвестиційний договір та ін. 

Захист права інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі. 

Електронна комерція. Міжнародні розрахунки.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Міжнародні контракти» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Міжнародне приватне право», «Міжнародне 

публічне право», «Порівняльне цивільне право», «Правничі системи 

сучасності», «Право ЄС» 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародний комерційний 

арбітраж», «Міжнародне фінансове право», кваліфікаційна 

магістерська робота. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Дахно І.І. Міжнародне приватне право - 4 : навч. посібник / І.І. 

Дахно, В.М. АлієваБарановська. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2016. – 632 с. 

2. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за 

ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – К.: Алерта, 2012. – 376 с. 

3. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за 

ред. Довгерта А.С., Кисіля В.І. – К.: Алерта, 2013. – 400 с. 

4. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. 

навч. закл. / за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. 

— Х. : Право, 2011. — 320 с. 



5. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / С. В. 

Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – К. : Центр учбової літератури, 

2019. – 164 с. 

6. Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного публічного та 

приватного права / Олександр Олександрович Мережко . – 

Київ : Юстініан, 2010 . – 316 с. 

7. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Довідник з міжнародного 

приватного права та міжнародного цивільного процесу. К.: 

Алерта, 2019. 234 с. 

 

Репозитарій НАУ: 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

ЯЦИШИН МАРТА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11683 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 
 

 


