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Назва дисципліни  
Міжнародне торгівельне право 

Адреса викладання 

дисципліни 

 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

 
Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

 
29 Міжнародні відносини 

 

293 Міжнародне право 

Викладач Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри європейського права, професор Жана Моне 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

oksana.holovko-havrysheva@lnu.edu.ua, 

oksana.holovko.havrysheva@gmail.com 

тел. (032)-239- 47-99 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щовівторка: 12.30-13.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародне торгівельне право» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі 

(магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Підприємницька діяльність у контексті світової економіки є одним із 

важливих рушіїв соціально-економічного прогресу. 

Транснаціональний характер підприємництва зумовлює і швидкі 

темпи інтернаціоналізації правового регулювання і загострює потребу 

міждержавного співробітництва у сфері торгівлі та економіки. Lex 

mercatoria як основна концепція для регулювання співробітництва з 

торгівельних питань та посилення міждержавного співробітництва з 

метою формулювання спільних міжнародних правил торгівельної 

діяльності мають результатом укладення низки міжнародних 

конвенцій у ХХ столітті, що стосуються цієї сфери і складають основу 

сучасних підходів до регулювання торгівельних відносин 

Мета дисципліни Навчальна дисципліна «Міжнародне торгівельне   право»   має за 

мету ознайомити студентів V курсу з основними поняттями, 

принципами права СОТ та міжнародно-правовими інструментами, 

практиками держав щодо регулювання співробітництва з питань 
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торгівлі. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Анцелевич, Г. А. Международное морское торговое право 

[Текст] : Учеб.пособие для студ.вузов / Г. А. Анцелевич. — К. : 

Слово, 2003. — 559с. 

2. Ладыженский А. М. Теория национальности юридических лиц 

в международном частном праве // Сов. ежегодник 

международного права. — М., 1966. — С. 260–275. 

3. Зеркалов Д. Международное торговое право: Справочник/ 

Дмитро Зеркалов,. - К.: Дакор: КНТ, 2006. – 627 с. 

4. Лазарева, Т. П. Международное торговое право.Расчеты по 

контрактам [Текст] : Учеб.пособие / Т. П. Лазарева. — 2-е 

изд.,перераб.,доп. — М. : Юстицинформ, 2003. — 288с 

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

mercatoria) [Текст] : Монографія / А. А. Мережко. — К. : 

Таксон, 2002. — 463с. 

6. Schnitzer S. Understanding International Trade Law, - Law 

Matters, 2005. 

7. Sabath D. Universal Law Series's Textbook on International Trade 

Law , Universal Publishing Co., 2015. 

8. Carr I., Stone P. International Trade Law, Routledge, 2017. 

9. Chuah J. Law of International Trade: Cross-Border Business 

Transactions, Sweet&Maxwell, 2019. 

10. Treblicock M.J., Advanced Introduction to International Trade Law, 

Elgar, 2015. 

11. Bethlehem D., McRat D., Neufeld R., Van Damme I. (Eds)., 

Oxford Handbook of International Trade Law, Oxford, OUP, 2009. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 58 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття - 6 год., 

самостійна робота - 78 год. 

Результати 

навчання 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права 

 Принципи МТП 

 Міжнародні торгівельні угоди 

 Міжнародні торгові організації 

 Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків 

 Правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС 

  Правове регулювання вирішення міжнародних торгових 

спорів 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 Володіти основними поняттями і термінологічним апаратом і 

правильно використовувати їх у практичній діяльності 

 Складати найбільш поширені види міжнародних торгових 

угод. 

 Оцінювати стан відповідності торгових відносин угод вимогам 

міжнародного торгового права 

 Орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, 

інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну 

інформацію 
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 Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно- 

правового змісту. 

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 

національних та міжнародних судах, міжнародних комерційних 

арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН.12. Демонструвати навички комунікацій з представниками 

різних видів правничої діяльності на національному і міжнародному 

рівнях, а також організовувати та вести переговори 

ПРН.13 Демонструвати лідерські навички для організації та 

управління різними проєктами, зокрема міжнародними, вміти 

адаптуватись до нових викликів та загроз в сфері міжнародного й 

національного права, брати відповідальність за ухвалені рішення. 

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем, допомога у роботі над індивідуальним науковим 

дослідженням 

Теми Тема 1. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права 

Тема 2. Принципи МТП 

Тема 3. Міжнародні торгівельні угоди 

Тема 4. Міжнародні торгові організації 

Тема 5. Правові механізми вирішення торгівельних спорів 

Тема 6. Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків 

Тема 7. Правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит з урахуванням поточної успішності, індивідуальних наукових 

досліджень та інших форм активності студентів під час навчального 

процесу 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного приватного права, міжнародного економічного права, 

правового регулювання ЗЕД, цивільного права і процесу, 

господарського права і процесу, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія, індивідуальні наукові дослідження для студентів. 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій; доступ до наукових баз даних 

HeinOnline, JSTOR тощо. 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за іспит 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• поточна успішність – 30%; 

• індивідуальне завдання у письмовій формі - 20% 

• іспит – 50 %. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Студенти виконають індивідуальну наукову 

роботу робіт. Іспит відбувається у письмовій формі (у формі тесту). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


