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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – Міжнародно-правова 

4. Назва дисципліни – Теорія міжнародних бізнестрансакцій 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВПФП 2.3.17. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– Перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– Бакалавр 

9. Курс / рік навчання – Четвертий 

10. Семестр – Другий  

 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5/105  

 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 58 

 % від загального обсягу – 55 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 52 

 семінарські заняття (годин) – 28 

 % від обсягу аудиторних годин – 48 

 самостійна робота (годин) – 47 

 % від загального обсягу – 45 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,2 

 самостійної роботи – 2,2 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) –  
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 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.3. Цивільне право 

 2) супутні дисципліни – ВПФП 2.3.35. Зобов'язання за міжнародним 

приватним правом 

 3) наступні дисципліни – Не передбачено 

14. Мова вивчення дисципліни – Українська 

 

2. Заплановані результати навчання 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату у сфері теорії 

міжнародних бізнестрансакцій; 

1.2) називати нормативні акти ЄС, а також акти «soft law», що забезпечують регулювання  

міжнародних бізнестрансакцій; 

1.3) знати основні форми та умови договорів; 

1.4) знаходити норми національного законодавства у сфері договірних відносин, що 

потребують удосконалення; 

1.5) установлювати зв'язок між процесами розвитку правового регулювання міжнародних 

бізнестрансакцій в ЄС та Україні. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть міжнародних 

бізнестрансакцій; 

2.2) з’ясовувати сутність загальних вимог до стадій укладення, форми, умов договорів за 

правом ЄС; 

2.3) перетворювати теоретичні знання про міжнародні бізнестрансакції в практичні навики 

по складанню договорів; 

2.4) виділяти критерії класифікації договорів за законодавством ЄС та України; 

2.5) пояснювати вимоги актів ЄС у сфері договірного права; 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати знання у сфері міжнародних бізнестрасакцій для моделювання проектів 

договорів; 

3.2) виявляти недоліки національного правового регулювання договірних відносин та 

пропонувати відповідні зміни, ґрунтуючись на договірному праві ЄС; 

3.3) оцінювати відповідність національного законодавства до законодавства ЄС в 

пріоритетних сферах; 

3.4) працювати з ресурсами сайту ЄС в інтернеті; 

3.5) розробляти стратегію по укладенню міжнародних договорів, їх виконанню, внесенню 

змін та достроковому розірванню. 

4. Аналіз 
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(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати зміст актів договірного права ЄС з метою виявлення відмінних рис; 

4.2) аналізувати стадії укладення договорів; 

4.3) аналізувати окремі види форм та умов договору; 

4.4) випробовувати практичні знання зі складання договорів; 

4.5) співвідносити специфіку національного та європейського регулювання договірного 

права. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати наявність усіх необхідних умов для укладення договору;  

5.2) проектувати зміст та форму оферти та акцепту договору; 

5.3) пояснювати доцільність удосконалення законодавства України у сфері договірного 

права; 

5.4) класифікувати види договорів за законодавством України та ЄС; 

5.5) формулювати поняття міжнародні бізнестрансакції.  

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати юридичну повноцінність договору; 

6.2) порівнювати вимоги до форми договору, що існують в законодавстві ЄС з 

національним законодавством; 

6.3) робити висновок про відповідність проекту договору вимогам застосовного права; 

6.4) використовувати набуті знання для формулювання положень проекту договору; 

6.5) окреслювати перспективи удосконалення національного законодавства у сфері 

регулювання договірних відносин. 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти договорів різного змісту; 

7.2) робити аналіз наукових праць з критичним висвітленням їх змісту; 

7.3) складати звіти про виконання завдань; 

7.4) складати пропозиції до національного законодавства у сфері договірних відносин; 

7.5) планувати процес адаптації національного законодавства України до законодавства 

ЄС з обґрунтуванням змісту такої адаптації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та види міжнародних бізнестрансакцій 

Поняття та зміст міжнародних економічних відносин. Глобалізація комерційних 

відносин. Види економічних відносин, що визнаються міжнародними. 

Поняття та ознаки міжнародних бізнестрансакцій. Роль національного та міжнародного 

правового регулюванні в формуванні теорії міжнародних бізнестрансакцій. 

Види міжнародних бізнестрансакцій. 

 

Тема 2. Рівні правового регулювання міжнародних бізнестрансакцій 
Поняття та значення визначення рівнів правового регулювання міжнародних 

бізнестрансакцій. 

Універсальний (глобальний) рівень правового регулювання міжнародних 

бізнестрансакцій. 

Регіональний рівень правового регулювання міжнародних бізнестрансакцій. 

Національний рівень правового регулювання міжнародних бізнестрансакцій. 
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Особливості правового регулювання окремих видів міжнародних бізнестрансакцій. 

(банківські міжнародні трансакції, міжнародні комерційні котракти).  

 

Тема 3. Форма міжнародних бізнестрансакцій 
Поняття та види контрактів в міжнародному праві, праві ЄС, зарубіжних країнах.  

Форма контракту в міжнародній комерційній практиці. Порівняння з вимогами до форми 

контакту за законодавством України практикою міжнародного та регіонального правового 

регулювання.  

Тлумачення міжнародних контрактів: види, значення, наслідки. 

 

 

Тема 4. Електронні правочини та смарт-контракти в практиці міжнародного 

комерційного обороту 

Електронні правочини в практиці міжнародного комерційного обороту. Класифікація та 

види електронних правочинів. 

Юридична сила електронних правочинів. Недійсність електронних правочинів. 

Смарт-контракти в практиці міжнародного комерційного обороту. Автономність смарт-

контракту. Чинність смарт-контракту.  

 

Тема 5. Укладення міжнародного контракту: поняття, стадії 
Поняття укладення міжнародного контракту. Стадії укладення міжнародного контракту 

Оферта: поняття, види, суб’єкт. 

Вимоги до оферти. Відкликання оферти. Безвідклична оферта. Особливості визначення 

строку в оферті.  

Акцепт: поняття, види, суб’єкт 

Вимоги до акцепту. Особливості визначення строку в акцепті.  

Зустрічна оферта.  

Вирішення переддоговірних спорів в практиці міжнародного комерційного обороту. 

Наслідки неукладення попередніх контрактів в практиці міжнародного комерційного 

обороту. 

 

Тема 6. Поняття, значення, зміст умов контракту 

Поняття та види умов контракту. 

Характеристика окремих видів умов контракту: визначені за домовленістю сторін; 

переддоговірні умови як умови контракту; умова про ціну контракту; умова про строк контракту 

Поняття несправедливих умов контракту. Наслідки визначення в договорі несправедливих 

умов 

 

Тема 7. Зміст контракту і застосовне право 

Зміст контракту. Структура контракту. Визначення прав та обов’язків сторін контракту. 

Особливості визначення відповідальності за контрактом.  

Правила вибору застосовного права. Вибір застосовного права до частини контракту.  

Наслідки відсутності згоди сторін контрактупро вибір права. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття та види 

міжнародних 

бізнестрансакцій 

 4 2   8       

2. Рівні правового 

регулювання 

міжнародних 

бізнестрансакцій 

 4 2   8       

3. Форма 

міжнародних 

бізнестрансакцій 

 4 2   8       

4. Електронні 

правочини та 

смарт-контракти в 

практиці 

міжнародного 

комерційного 

обороту 

 4 2   8       

5. Укладення 

міжнародного 

контракту: 

поняття, стадії 

 4 4   8       

6. Поняття, 

значення, зміст 

умов контракту 

 4 4   14       

7. Зміст контракту і 

застосовне право 

 4 2   15       

 Всього годин: 105 28 18   59       

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбаченими тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  
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4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- складання окремих видів договорів; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

5) складання окремих видів договорів; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту.  

Структура екзаменаційного білету включає чотири теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої 

схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

   

   

      

 100 балів    

       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

  

        

10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

  

      

40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

 

        

20 балів –  25 балів –   
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за результатами  

самостійної роботи 

за результатами  

самостійної роботи 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

7. Рекомендовані джерела 
7.1. Основні  джерела 

1. Гармонизация договорного права / Белоусов Ю. В., Бек Ю. Б., Дыминская Е. Ю. и др. ; под 

ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, Ю. В. Белоусова. — Хмельницкий : Хмельницкий 

университет управления и права, 2015. — глава 1, параграфы 1.1, 1.3; главы 3, 6. - С. 16-28, 

32-44, 104-140, 176- 217.-268 с. 

2. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. 

Карпяк [та ін.] ; 2-ге вид., перероб. і доп.  К. : Центр навч. літ-ри, 2004.  608 с. 

3. Модельные правила европейского частного права: пер. с англ. / Санкт- Петербургский 

государственный университет; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. — М. : Статут, 2013. — 989 с. 

4. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of 

Reference (DCFR) [1st Edition] [Text] / by Christian von Bar, Eric Clive. — Oxford University 

Press, 2010. — 6563 p. 

5. Principles of European Contract Law  URL: https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/ 

6. UNIDROIT principles of international commercial contracts, International Institute for the 

Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome. 2016 URL: 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016  

 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Common European Sales Law (CESL) [Text] : commentary / R. Schulze, С. H. Beck [etc.]. — 

München ; Hart, Oxford; Nomos, Baden-Baden, 2012 — 780 p. 

2. Димінська О.Ю. Значення “Soft Law” для гармонізації договірного права ЄС / 

О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (57). – С. 236-243 

3. Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС / 

О.Ю. Димінська / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 2 (58). – 

С. 213-219 

4. Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / 

О.Ю. Димінська // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 1. – C. 87-92 

5. Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra / О.Ю. Димінська // 

Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 4.  C. 20-27 

6. Димінська О. Ю. Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС. 

Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С. 219-229 

7. Артамонов И. В. Бизнес-транзакции : характеристики и отличительные особенности. 

Бизнес-информатика. 2012 г. № 2 (20).  С. 29–34. 

8. Ковшар Е. А.  Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие. Минск : РИВШ, 2012.  

404 с 

9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  : навч. посіб. Н. В. Горін. К. : 

Знання, 2008. 330 с. 

10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 16 квітня 1991 року № 959-XII 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12  

11. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посібник / ред. І. І. Дахно. К. : ЦНЛ, 2006.  360 с. 

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
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12. Конвенція ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів»від 11 квітня 1980 

року. URL:    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003 

13. Ключник А. В., Баришник Л. С., Негрецька І. А. Теоретичний аналіз 

зовнішньоторговельного контракту. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 

20-24. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_6. 

14. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. 

Карпяк [та ін.] ; 2-ге вид., перероб. і доп.  К. : Центр навч. літ-ри, 2004.  608 с. 

15. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник. Одеса, «ТОВ.ПЛУТОН », 2016.  352 с. 

16. Міжнародні комерційні трансакції / [пер. з англійської ТОВ «Асоціація експортерів і 

імпортерів ЗЕД»].  К.: Асоціація «ЗЕД», 2012. 624 с. 

17. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. Х.: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 464 с. 

18. Михасик О. Д. Основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Молодий вчений. 2017. № 1. С. 666-669. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_161. 

19. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від 06.09.2001 № 

201 URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0833-01. 

20. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (UNIDROIT): Міжнародний 

документ від 01.01.1994 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_920. 

21. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата : ответственный редактор Г. В. Петрова.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 396 с.  URL: https://urait.ru/bcode/434429  

22. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації 

інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-

т економіко-правових досліджень.  Чернігів : Десна Поліграф, 2015.  392 с. 

23. Радченко О. П., Капанжи М. В.  Удосконалення організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 7 

24. Рамберг Я. Международные коммерческие  транзакции. Четвертое издание. Публикация 

ICC № 711. International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC 

Publication No. 711E; [пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой] / Я. Рамберг.  М.: Инфотропик 

Медиа, 2011.  896 с. 

25. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. К. : Центр 

навч. л-ри, 2004.  377 с. 

26. Дахно І. І., Барановська В. М., Бовтрук Ю. А. Регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 472 с. 

27. Саксонов В. Б. Правові особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. 2012. № 2. С. 252-260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_36. 

28. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії ООН з права міжнародної торгівлі: 

Міжнародний документ від 16.12.1996 р. URL: http:// 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_321. 

29. Торгова Л. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : 

навчальнометодичний посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2012.  512 с. 

30. Управління міжнародними торговельними операціями: Навч. посіб. К.: МАУП, 2006. 232 

с.: іл.  Бібліогр.: с. 225–226  

31. Улида В. Ю. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вісник 

Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 

2015. Вип. 2. С. 132-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_20. 

32. Чайковська В. В. Міжнародні економічні договори як джерела правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 7.  С. 20-31. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_4. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_36
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_4
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33. Шестакова М.П. Тенденции развития правового регулирования международной купли-

продажи. Журнал российского права. 2013. № 4. С. 78–91. 

 
 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. http://www.acquis-group.org 

2. http://www.copecl.org 

3. http://www.iccwbo.org 

4. http://www.unidroit.org 

5. http://www.rada.gov.ua 

 

http://www.unidroit.org/
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