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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Комерційне право зарубіжних країн 
Викладач (-і) Михайлишин Лілія Іванінвна 
Контактний телефон 
викладача 

050 534 26 16 

E-mail викладача liliia.mykhailyshyn@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни лекції, практичні, самостійна робота 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Очні консультації: 1,5 години у понеділок, ауд. 108 з 
11.55 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Комерційне право зарубіжних країн» вивчається на ІІ курсі у І 
семестрі за напрямом підготовки 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю 

«Міжнародні економічні відносини». 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

допомогти підвищити якості та компетенції молодших спеціалістів у сфері юриспонденції 
європейських країн крізь призму інститутів господарського права зарубіжних країн та 
порівняння їх із вітчизняними. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 
відносин. 

5. Програмні результати навчання 

mailto:liliia.mykhailyshyn@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php


 РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них. 
формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і 
міжнародного середовища. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції. 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 
відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, 
довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних 
відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 12 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
Вибірковий 

Третій Міжнародні економічні 
відносини 

Другий Вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання 

, год 
Вага оцінки Термін 

виконання 
Тема 1. Основні проблемна [2, 5, 6] Підготуват Максимальна до наступного 
цивільно-правові лекція,  и оцінка - 5 тематичного 
системи сучасності. практичне  рефератив  заняття згідно 
Поняття цивільного й заняття  ну  розкладу 
торгового права.   доповідь   
Поняття цивільно-   на тему:   
правової системи   «Цивільне   
(сім’ї) та її основні   та   
складові. Основні   комерційн   
цивільно-правові   е   
системи сучасного   (торговель   
світу та тенденції їх   не) право   
розвитку. Загальна   зарубіжни   
характеристика   х країн як   
континентальної   галузі   
цивільно-правової   приватног   
системи. Загальна   o права».   
характеристика англо-   10 год.   
американської      
цивільно-правової      
системи. Загальні риси      
інших цивільно-      
правових систем.      
Тема 2. Джерела проблемна [1, 3, 4] Підготуват Максимальна до наступного 
комерційного права. лекція,  и оцінка - 5 тематичного 
Загальна практичне  рефератив  заняття згідно 
характеристика заняття  ну  розкладу 
джерел. Джерела   доповідь   
цивільного та   на тему:   
комерційного права   «Загальна   
Франції. Джерела   характерис   
цивільного та   тика   
комерційного права   джерел   
Німеччини. Джерела   цивільного   
цивільного та   та   
комерційного права   комерційн   
Англії. Джерела   ого   
цивільного та   права». 10   
комерційного права   год.   
США. Джерела      
цивільного та      
комерційного права      
Швейцарії      

Тема 3. Суб’єкти 
комерційного права. 

проблемна 
лекція, 

[4, 7, 8] Підготуват 
и 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 



Фізичні особи. практичне  рефератив  заняття згідно 
Юридичні особи та їх заняття ну розкладу 
види. Порядок  доповідь  

створення юридичних  на тему:  

осіб, їх правоздатність.  «Порядок  

Представництво.  створення  

Комерсанти і  юридични  

торговельні угоди.  х осіб, їх  

Торговельні  правоздатн  

товариства  ість». 10  

  год.  
Тема 4. Основні проблемна [5, 6, 7] Підготуват Максимальна до наступного 
інститути лекція,  и оцінка - 5 тематичного 
комерційного права. практичне  рефератив  заняття згідно 
Позовна давність. заняття  ну  розкладу 
Речове право.   доповідь   
Володіння.   на тему:   
Зобов’язальне право   «Комерсан   

   ти і   
   торговельн   
   і угоди».   
   10 год.   

Тема 5. Основні проблемна [1, 2, 6] Підготуват Максимальна до наступного 
договори лекція,  и оцінка - 5 тематичного 
комерційного права. практичне  рефератив  заняття згідно 
Договір купівлі- заняття  ну  розкладу 
продажу. Договір   доповідь   
майнового найму.   на тему:   
Договір лізингу.   «Агентськ   
Договір підряду.   ий договір   
Договір про   у праві   
кооперацію. Договір   Англії та   
про консорціум.   США». 10   
Договір доручення і   год.   
комісії. Агентські      
договори у праві      
Англії і США. Договір      
про виключний продаж      
товарів. Договір      
франшизи. Договір      
факторингу. Договір      
схову. Договір      
страхування.      
Розрахунково-кредитні      
правовідносини.      
Тема 6. Інші проблемна [3, 4, 8] Підготуват Максимальна до наступного 
зобов’язання та лекція,  и оцінка - 5 тематичного 
інститути. практичне  рефератив  заняття згідно 
Деліктні зобов’язання. заняття  ну  розкладу 
Авторське право.   доповідь   
Право промислової   на тему:   
власності. Сімейне   «Право   
право. Спадкове право   промислов   

   ої   
   власності»   
   . 10 год.   

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Участь в роботі впродовж семестру/залікова робота 50 
балів /50 балів. 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні виконати 



 зазначене завдання (див. календарний план). Завдання 
має бути виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність запропонованого 
вами підходу. Завдання повинно бути присутнє на 
семінарі із відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів. 
Термін виконання завдання обмежується терміном 
розгляду теми на практичному занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів 
Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Виконання 50 % завдань 

8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде 
допущений до написання залікової роботи. 
Обов’язковим є для отримання підсумкової оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи. 

9. Рекомендована література 
1. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право 

зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ.ред. В.Ф. Попондопуло. – СПб.: Питер, 
2003. – 288 с. 

2. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учеб. Т. П / Отв. ред. 
Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 
2005. – 640 с. 

3. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособ. / Под общ. 
ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004. - 896 с. 

4. Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Учебник для 
высших учебных заведений / Под ред. Е. А Васильева.- М.: Междунар. отнош., 1993. - 556 
с. 

5. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.- К.: 
Ділова Україна. – 351 с. 

6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. 
– 311 с. 

7. Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П.Губин, 
П.Г.Лахно. – М.: Юристъ, 2006. – 1001 с. 

8. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс 
лекцій). – К.: КНЕУ, 2004. – 220 с 

 
 

Викладач    
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