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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ ТОРГОВЕ 

ПРАВО (LEX MERCATORIA). СИЛАБУС 

1. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО ВИВЧАЄ:  

Поняття та зміст транснаціонального торгового права 
Джерела транснаціонального торгового права (Lex mercatoria) 
Застосування транснаціональне торгового права в контексті гармонізації та 
уніфікації права міжнародної торгівлі 

A. Короткий опис змісту дисципліни  

Дві перші теми дисципліни присвячені вивченню поняття, предмета та правової природи 

транснаціонального торгового права. Увагу приділено теорії транснаціонального права та історії 

його виникнення та розвитку. Важливою складовою дисципліни є визначення перспектив 

подальшого розвитку автономного регулювання операцій світогосподарських зв’язків. Третю 

тему присвячено поняттю джерел Lex mercatoria та проблемності їх визначення. Розглядаються 

критерії класифікації джерел, основні та допоміжні джерела. У четвертій темі акцентовано увагу 

на основних (загальних) та спеціальних принципах транснаціонального торгового права, 

функціях цього права, взаємозв’язку і взаємодії транснаціонального торгового права з такими 

галузями права: міжнародним публічним правом, національним правом і міжнародним 

приватним правом,  європейським (регіональним) контрактним правом. У п’ятій темі розглянуто 

юридичний механізм імплементації норм транснаціонального торгового права, зокрема у 

міжнародній арбітражній практиці та судовій практиці держав. У шостій темі визначено правову 

природу Принципів УНІДРУА та умови їх застосування, особливості змісту. Останні теми 

присвячено вивченню використання норм транснаціонального торгового права в регулюванні 

міжнародних транспортних зобов’язань, окремих видах міжнародних комерційних контрактів 

(агентський договір, франчайзинг), особливості Принципів Європейського договірного права, 

Зводу принципів, правил і вимог Lex mercatoria CENTRAL як прогресуючої кодифікації 

міжнаціонального торгового права. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 
дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі міжнародного,  
цивільного та комерційного права (Л-413). 

Пререквізити: міжнародне публічне та приватне право, міжнародне торговельно-економічне  
право, система врегулювання міжнародних торговельно-економічних спорів 

Обсяг: 6 кредитів ( 14 лекцій (28годин), 14 практичних заняття (28годин),  124 самостійної роботи 

Мова викладання: українська (переважна частина, рішення міжнародних комерційних судів – 
англійською мовою чи іншими офіційними мовами ЄС) 

Форми поточного контролю: колоквіуми (122 бали = 24 бали), розв’язання ситуаційних завдань 
(16 балів), імітаційна гра «Написання позову до міжнародного комерційного суду з 



використанням норм транснаціонального торгового права» (10 балів), контрольна робота (220 
балів=40 балів).  

Форми підсумкового контролю:  письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. есе на задану тему – 80 балів, 
ситуаційне завдання (20 балів) 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні матеріали та 
презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література знаходиться 
на KNUTE OneDrive (доступ для студентів відкривається на початку першої лекції). 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямоване на краще 
сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни 

Рекомендована література (основні джерела): 

Коломацька С.П. Транснаціональне торгове право : навч. посіб. / С.П.Коломацька. – К.: Київ. 
нац. торг.-екон.  ун-т, 2015.  204 с. 

Міжнародне приватне право: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 
2015. 392 с. 

Політика академічної доброчесності:  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf  

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознаймитися з наступними веб-
сайтами: 

Сайт ЮНСІТРАЛ http://www.uncitral.org/ 
Інститут іноземного та міжнародного приватного права товариства Макса Планка 
http://www.dispute-resolution-hamburg.com/ua/ua/academia/ 
Сайт УНІДРУА  https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-
2016 
Звід принципів, правил і вимог Lex mercatoria CENTRAL: http// www.central.vuni-
koeln.de/index.php 
Платформа транснаціонального права https://www.trans-lex.org/. 
Принципи Європейського договірного права 
https://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/ 
 Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 
http://www.unidroit.org/english/principles 

Лектор:  

Олена Миколаївна Гончаренко 

Доктор  юридичних наук, доцент 
професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права 

 E-mail: o.goncharenko@knute.edu.ua 
Тел.: 044-531-49-87 
Адреса: Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Л-402  
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