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ВСТУП
Договір є однією з найдавніших юридичних конструкцій, основи учення
про яку було закладено ще римськими цивілістами. Як цілісний комплекс
поглядів та ідей договірна теорія почала формуватись в Європі наприкінці 11 –
початку 12 століття, а її становлення у цілісному вигляді припадає на час
формування галузевої структури правових систем європейських країн.
Сьогодні ціла низка галузей права містить у своєму правовому
інструментарії договір (господарське, цивільне, трудове, адміністративне право
тощо). У процесі обслуговування потреб господарського обороту договір
відіграє важливе значення, оскільки дозволяє забезпечити узгодження й
реалізацію як приватних, так і публічних інтересів у сфері господарювання. За
допомогою господарського договору здійснюється: ринковий обмін
результатів суспільного виробництва, що набувають товарної форми;
формується майнова основа господарювання; створюється ринкова
інфраструктура, та оформлюються організаційні зв’язки між її учасниками
тощо. Отже,
належне засвоєння основних принципів договірного права,
вивчення загальних та спеціальних процедур укладання господарських
договорів, загальних умов виконання господарсько-договірних зобов’язань та
підстав
їх
припинення,
загальних
засад
господарсько-договірної
відповідальності, специфіки, що притаманна окремим видам господарських
договорів, а також здобуття практичних навичок зі складання проектів
договорів та захисту порушених прав і законних інтересів сторони за
договором – все це є основою майбутньої професійної діяльності.
Метою вивчення дисципліни «Договірне право» є набуття студентами
системи знань про правові аспекти укладання та виконання господарських
договорів та правові засади застосування заходів відповідальності за
невиконання (неналежне виконання) господарсько-договірних зобов’язань.
У процесі лекційних занять студенти отримують необхідні знання як про
загальні теоретико-правові основи господарсько-договірної діяльності, так й
про окремі різновиди господарських договорів. Найбільш складні та проблемні
питання господарського договірного права винесено на розгляд і обговорення
під час практичних занять.
Обов’язковою складовою успішного засвоєння навчального матеріалу
курсу є самостійна робота студентів зі спеціальною літературою за договірною
тематикою та чинним законодавством у сфері укладання та виконання
господарських договорів.
Програма з навчальної дисципліни «Договірне право» розроблена на
основі:
Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста
7.14010101 і магістра 8.14010101 (за спеціальністю «Готельна і ресторанна
справа»), Київ. – 2011 рік.
Галузевого стандарту вищої освіти України. Освітньо-професійної
програми підготовки спеціаліста 7.14010101 і магістра 8.14010101 (за
спеціальністю «Готельна і ресторанна справа»), Київ. – 2011 рік.
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальну дисципліну «Договірне право» віднесено до нормативних
дисциплін освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціаліста 7.14010101 і
магістра 8.14010101 спеціальності «Готельна і ресторанна справа». Програму
навчальної дисципліни «Договірне право» розроблено у відповідності до вимог
галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми
підготовки спеціаліста і магістра. Враховано рекомендації положень Болонської
декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни
Мета вивчення: набуття цілісної системи знань про правове регулювання
порядку укладання, виконання та припинення дії різних видів господарських
договорів.
Завдання дисципліни: вивчення понятть, предмета та основних принципів
договірного права України; аналіз основних джерел договірного права України,
у тому числі джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
правовий аналіз основних інститутів договірного права України; вивчення
порядку укладання та виконання господарських договорів за чинним
законодавством України; визначення поняття та змісту господарських
договорів; правовий аналіз окремих видів договорів у сфері господарювання.
Предмет дисципліни: договірні відносини в господарському обороті.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

правознавство

вихідна

господарське право

вихідна

господарське законодавство

вихідна

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Модуль 1. Договірне право

1,5 / 54 (ГОТ)
3,0 / 108 (МГОТ)

Змістові модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного права України.
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:
1. Господарське договірне право України: поняття, структура, метод.
2. Джерела та принципи господарського договірного права України.
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3. Основи вчення про господарські зобов’язання.
4. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань.
5. Правові основи господарсько-договірної відповідальності.
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення та
правові особливості окремих видів
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:
1. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин у сфері
господарювання.
2. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення господарських
договорів.
3. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання недійсними
господарських договорів.
4. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері господарювання.
5. Правові основи безготівкових та готівкових розрахунків в
господарському обороті України.
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Вміння і знання

Сфери діяльності

Функції
діяльності

Використовувати знання з
договірного права (знання основних
категорій договірного права; порядку
укладання господарських договорів;
особливостей змісту окремих
господарських договорів; підстав,
засобів та форм реалізації
відповідальності за неналежне
виконання (невиконання) господарськодоговірних зобов’язань тощо) в
управлінні діяльністю підприємства.
Уміти оперувати положеннями
чинного законодавства під час:
підготовки проекти різних видів
господарських договорів; аналізу змісту
окремих видів договорів на предмет
їхньої відповідності законодавчим
положенням; досудового розв’язання
можливих суперечок, пов’язаних з
укладанням та виконанням
господарських договорів, а також з
реалізацією господарсько-договірної
відповідальності у добровільному
порядку тощо.

Виробнича

Управлінська
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1.4. Рекомендована основна навчальна література
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України.
– 2003. – № 11. – Ст. 461.
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні
аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
4. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. –
К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І
Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с.
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
7. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
8. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.:
Юрсвіт, 2006. – 536 с.
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред.
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.
10. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е
видання, перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С.
Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
11. Підприємницьке право: Підручник / за ред.. О.В. Старцева. – 3-тє вид.,
перероб. і допов. – К.: Істина, 2007. – 864 с.
12. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб.
Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008.
– 1056 с.
13. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. –
К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни
«Договірне право»
Мета вивчення: набуття цілісної системи знань про порядок укладання,
виконання та припинення дії різних видів господарських договорів.
Завдання вивчення: вивчення поняття, предмета та основних принципів
договірного права України; аналіз основних джерел договірного права України,
у тому числі джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
правовий аналіз основних інститутів договірного права України; вивчення
порядку укладання та виконання господарських договорів за чинним
законодавством України; визначення поняття та змісту господарських
договорів; правовий аналіз окремих видів договорів у сфері господарювання.
Предмет дисципліни: договірні відносини в господарському обороті.
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Аннотация программы учебной дисциплины
«Договорное право»
Цель изучения: обретение целостной системы знаний о порядке
составления, выполнение и прекращение действия разных видов хозяйственных
договоров.
Задача изучения: изучение понятия, предмета и основных принципов
договорного права Украины; анализ основных источников договорного права
Украины,
в
том
числе
источников
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности; правовой анализ основных институтов
договорного права Украины; изучение порядка заключения и выполнения
хозяйственных договоров по действующему законодательству Украины;
определение понятия и содержания хозяйственных договоров; правовой анализ
отдельных видов договоров в сфере хозяйствования.
Предмет дисциплины: договорные отношения в хозяйственном обороте.
Annotation of the program of the educational discipline
«Law of contracts»
The purpose of studying: Attainment of the integral knowledge on the
procedure of conclusion, implementation and termination of different kinds of
commercial treaties.
Aim of studying: study the notion, subject and fundamental principles of the
Commercial law of Ukraine; analyze the basic sources of the Commercial Law of
Ukraine, i.e. the sources of legal regulations of foreign economic activities; make a
legal analysis of the major institutes of Commercial Law of Ukraine; study the
procedure of conclusion and implementation of commercial treaties under the current
legislation of Ukraine; define the notion and content of commercial treaties; make a
legal analysis of certain kinds of treaties in the area of management.
Subject of the discipline: contractual relations in the economic turnover.
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни «Договірне
право»
Структура робочої програми навчальної дисципліни «Договірне право»
наведена у таблиці:
Характеристика дисципліни:
підготовка магістра
1
підготовка спеціалістів
кількість кредитів, відповідних до
ECTS – 1,5/54
у тому числі:
модулів – 1;
змістових модулів – 2;
самостійна робота – 36;

Напрям,
спеціальність,
освітньокваліфікаційний
рівень
2

Характеристика
навчальної дисципліни
3

Нормативна
Рік підготовки: 5

підготовка магістрів
кількість кредитів, відповідних до
ECTS – 3,0/108
у тому числі:
модулів – 1;
змістових модулів – 2;
самостійна робота – 72.
підготовка спеціалістів
кількість годин:
усього – 54;
за змістовими модулями:
ЗМ 1.1 – 27;
ЗМ 1.2 – 27.
підготовка магістрів
кількість годин:
усього – 108;
за змістовими модулями:
ЗМ 1.1 – 54;
ЗМ 1.2 – 54.
підготовка спеціалістів
кількість тижнів викладання
дисципліни – 18;
кількість годин на тиждень – 1.

Семестр: 9.

професійне
спрямування
7.14010101
8.14010101
«Готельна і ресторанна
справа»;

підготовка спеціалістів
кількість годин:
лекції – 18;
самостійна робота – 36.

освітньо-кваліфікаційні
рівні: спеціаліст,
підготовка магістрів
магістр
кількість годин:
лекції – 24;
практичні заняття – 12;
самостійна робота – 72.

Вид контролю: залік.
підготовка магістрів
кількість тижнів викладання
дисципліни – 12;
кількість годин на тиждень – 3.
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У процесі навчання (під час проведення аудиторних занять) студенти
отримують необхідні знання з договірного права. Особливе значення в процесі
вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. Проведення
означених видів занять здійснюється відповідно до положень Болонської
декларації.
2.2. Кваліфікаційні вимоги при вивченні дисципліни
У результаті вивчення дисципліни студентам необхідно
знати:
- основні категорії договірного права;
- порядок укладання господарських договорів
- особливості змісту окремих видів договорів, що опосередковують
господарську діяльність;
- підстави, засоби та форми реалізації відповідальності суб’єктів
договірних відносин за неналежне виконання (невиконання) господарськодоговірних зобов’язань;
уміти:
- оперувати положеннями чинного законодавства у сфері укладання та
виконання господарських договорів;
- готувати проекти договорів різних видів;
- аналізувати зміст окремих видів договорів на предмет його відповідності
положенням чинного законодавства України;
- використовувати відповідні положення правових норм під час досудового
розв’язання можливих суперечок, пов’язаних з укладанням та виконанням
господарських договорів, а також з реалізацією господарсько-договірної
відповідальності у добровільному порядку.

Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами
навчальної роботи
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-

36
72

10

-

-

-

Залік (семестр)

18
24

Екзамен (семестр)

Самостійна робота

18
36

РГР

Лабораторні

9
9

КП/КР

Практичні, семінари

1,5/54
3,0/108

Контр. роб.

Всього
кредит
/ годин

Лекції

У тому числі

Аудиторні

ГОТ
МГОТ

У тому числі
Семестр

Спеціальність,
спеціалізація
(шифр, абревіатура)

Години

-

9
9

2.3. Тематичний план навчальної дисципліни
Під час вивчення дисципліни «Договірне право» студент має ознайомитись
з програмою дисципліни, її структурою, змістом та обсягом кожного змістового
модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю,
знань, методикою їх оцінювання.
Тематичний план дисципліни «Договірне право» складається з одного
модуля, який логічно пов'язує два змістові модуля, кожен з яких у свою чергу,
об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно
пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.
Навчальний процес здійснюється у формах: лекцій, практичних занять,
самостійної роботи студентів, контрольних заходів.
2.4. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями
Модуль 1. Договірне право
ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного права України.
Господарське договірне право України: поняття, структура, метод. Джерела та
принципи господарського договірного права України. Основи вчення про
господарські зобов’язання. Види забезпечення виконання господарських
зобов’язань. Правові основи господарсько-договірної відповідальності.
ЗМ. 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення та
правові особливості окремих видів. Теоретичні засади правового регулювання
договірних відносин у сфері господарювання. Загальний порядок та спеціальні
процедури укладення господарських договорів. Порядок та підстави зміни,
розірвання та визнання недійсними господарських договорів. Правовий аналіз
окремих видів договорів у сфері господарювання. Правові основи безготівкових
та готівкових розрахунків в господарському обороті України.
Назва теми

Перелік питань

Література

Модуль 1. Договірне право
ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного права України.
1. Поняття господарського
договірного права України.
2. Метод договірного права.
3. Система договірного права та
Тема 1.
характеристика його основних
Господарське договірне
інститутів.
право України: поняття,
4. Аналогія права та аналогія закону
структура, метод.
як засоби подолання прогалин в
регулюванні договірних відносин.
5. Публічно-правові та приватноправові елементи в господарськодоговірній діяльності.
11

основна
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11];

додаткова
[1, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 16,
17].

Назва теми

Тема 2.
Джерела та принципи
господарського
договірного права
України

Тема 3.
Основи вчення про
господарські
зобов’язання

Тема 4.
Види забезпечення
виконання
господарських
зобов’язань

Перелік питань

Література

1. Загальна характеристика джерел
господарського договірного права
України.
нормативно-правові акти
2. Господарське законодавство
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
України у сфері укладання та
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
виконання договорів
18, 19, 20, 21];
(внутрішньонаціональний рівень).
Можливість застосування до змісту
основна
договору національного
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
законодавства іноземних країн;
11];
поняття колізійних норм.
3. Конвенційний рівень джерел
додаткова
договірного права.
[1, 2, 3, 4, 6, 10, 21, 22,
4. Звичаї ділового обороту (торговельні
23];
звичаї), узвичаєння, заведений порядок
як регулятори господарсько-договірних
ресурси мережі Internet
відносин.
[1, 2].
5. Принципи договірного права та їх
закріплення у чинному законодавстві.
6. Свобода договору та її обмеження.
1. Поняття та види господарських
зобов’язань.
2. Підстави виникнення
господарських зобов’язань.
3. Публічні зобов’язання у сфері
нормативно-правові акти
господарювання.
[1, 2, 3];
4. Суб’єктний склад організаційногосподарських зобов’язань.
основна
5. Загальні умови виконання
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
господарських зобов’язань.
11];
6. Передоручення виконання
майново-господарських зобов’язань
додаткова
(переадресування прийняття
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
виконання майново-господарських
11, 12, 13];
зобов’язань); делегування прав
(повноважень) за організаційноресурси мережі Internet
господарськими зобов’язаннями.
[1, 2].
7. Заміна осіб в господарському
зобов’язанні.
8. Підстави припинення
господарських зобов’язань.
1. Загальні умови та види
нормативно-правові акти
забезпечення виконання
[1, 2, 3, 11];
господарських зобов’язань.
2. Порука як засіб забезпечення
основна
виконання зобов’язань.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
3. Гарантія як засіб забезпечення
11];
виконання зобов’язань.
4. Застава як засіб забезпечення
додаткова
виконання зобов’язань.
[4, 8, 10, 13];
12

Назва теми

Перелік питань

Література

5. Завдаток та притримання як
засоби
забезпечення
виконання ресурси мережі Internet
зобов’язань.
[1, 2].
1. Поняття господарсько-договірної
відповідальності та зміст принципу її
невідворотності.
2. Межі господарсько-договірної
відповідальності суб’єктів
господарювання.
нормативно-правові акти
3. Форми реалізації господарсько[1, 2, 3];
договірної відповідальності. Строки
позивної давності під час реалізації
господарсько-договірної
основна
відповідальності у судовому
Тема 5.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
порядку.
Правові основи
11];
господарсько-договірної 4. Досудовий порядок реалізації
господарсько-договірної
відповідальності
відповідальності.
додаткова [1, 2, 6, 7, 8, 9,
5. Стягнення збитків за порушення
10, 13,15, 16, 17, 18, 19,
господарсько-договірних
20, 21, 22];
зобов’язань.
6. Оперативно-господарські санкції
як засіб господарсько-договірної
відповідальності.
7. Застосування штрафних санкцій
за
порушення
господарськодоговірних зобов’язань.
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення та правові особливості
окремих видів
1. Поняття та загальна правова
характеристика господарського
договору.
2. Основні функції договору в
нормативно-правові акти
господарському обороті.
[1, 2, 3];
3. Характер співвідношення
господарського договору та
основна
Тема 1.
господарського зобов’язання.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Теоретичні засади
4. Класифікація господарських
11];
правового регулювання
договорів.
договірних відносин у
5. Істотні умови господарських
додаткова [1, 2, 4, 6, 7, 8,
сфері господарювання
договорів.
9, 10, 13, 14, 15, 22];
6. Поняття та правове значення
попереднього договору у сфері
ресурси мережі Internet
господарювання.
[1, 2].
7. Поняття та правове значення
договору приєднання у сфері
господарювання.
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Назва теми

Перелік питань

Література

1. Загальний порядок укладення
господарських договорів.
нормативно-правові акти
2. Повноваження на укладення
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 39];
господарських договорів від імені
юридичних осіб.
3. Нотаріальне посвідчення та
основна
Тема 2.
Загальний порядок та державна реєстрація господарських
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
спеціальні
процедури договорів.
11];
4. Порядок укладення біржових угод.
укладення
господарських
5. Укладення договорів за
додаткова
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14,15,
договорів.
державним замовленням.
6. Укладення договорів за конкурсом
22];
(в межах державно-приватного
партнерства).
ресурси мережі Internet
7. Укладення договорів на публічних
[1, 2].
торгах (аукціонах).
нормативно-правові акти
[1, 2, 3];
Тема 3.
Порядок та підстави
зміни, розірвання та
визнання
недійсними
господарських
договорів.

1. Порядок та підстави зміни
господарських договорів.
2. Порядок та підстави розірвання
господарських договорів.
3. Недійсність господарських
договорів: підстави та наслідки.

основна
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11];
додаткова
[1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14];
ресурси мережі Internet
[1, 2].

1. Правовий аналіз договорів про
передачу майна у власність та
користування (договорів купівліпродажу, поставки, міни (бартеру),
нормативно-правові акти
приватизаційних угод, договорів
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15,
лізингу, оренди державного та
16, 18];
комунального майна, оренди землі
тощо).
основна
2. Правовий аналіз договорів про
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Тема 4.
Правовий аналіз
виконання робіт (договорів
11];
окремих видів договорів побутового, будівельного підряду,
у сфері господарювання підряду на проектні та пошукові
додаткова
діяльність тощо).
роботи, виконання науково[11, 14, 16, 17, 18, 19,
дослідних або дослідно20].
конструкторських та технологічних
робіт тощо).
ресурси мережі Internet
3. Правовий аналіз договорів
[1, 2].
про надання послуг (договорів про
надання посередницких послуг,
транспортних послуг, банківських
послуг, страхових послуг тощо)
14

Назва теми

Перелік питань

Література

4. Правовий аналіз договору про
спільну підприємницьку діяльність,
договору простого товариства та
засновницького договору.

Тема 5.
Правові основи
безготівкових та
готівкових розрахунків
в господарському
обороті України.

1. Правове регулювання
безготівкових розрахунків у
господарській діяльності.
2. Основні принципи організації
безготівкових розрахунків.
3. Загальна характеристика основних
видів платіжних інструментів.
4. Поняття та правове регулювання
касових операцій.

нормативно-правові акти
[1, 2, 3, 19, 20, 21];
основна
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11];
додаткова
[7, 8, 10, 20, 22];
ресурси мережі Internet
[1, 2].

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями
та формами навчальної роботи студента
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки спеціаліста
Модулі (семестри) та змістові модулі
Модуль. Договірне право
ЗМ 1.1. Основні засади господарського
договірного права України.
ЗМ 1.2. Договори у сфері
господарювання: загальні положення та
правові особливості окремих видів.

Всього,
кредит/
годин
1,5/54

Форми навчальної роботи
Сем.,
Лекц.
Лаб.
СРС
пр.
18
36

0,75/27

9

-

-

18

0,75/27

9

-

-

18

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями
та формами навчальної роботи студента
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістра
Модулі (семестри) та змістові
модулі
Модуль 1
ЗМ 1.1. Основні засади
господарського договірного права
України.
ЗМ 1.2. Договори у сфері
господарювання: загальні
положення та правові особливості
окремих видів.

Всього, кредит/
годин
3,0/108

Форми навчальної роботи
Сем.,
Лекц.
Лаб.
СРС
пр.
24
12
72

1,5/54

12

6

-

36

1,5/54

12

6

-

36

15

2.5. План лекційного курсу
Кількість годин за
спеціальностями,
спеціалізаціями (шифр,
абревіатура)

Зміст

7.14010101
ГОТ

8.14010101
МГОТ

9

12

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

9

12

2

2

2

2

2

4

2

2

1

2

18

24

ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного
права України.
1. Господарське договірне право України: поняття,
структура, метод.
2. Джерела та принципи господарського договірного
права України.
3. Основи вчення про господарські зобов’язання.
4. Види забезпечення виконання господарських
зобов’язань.
5. Правові основи господарсько-договірної
відповідальності.
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні
положення та правові особливості окремих видів.
1. Теоретичні засади правового регулювання договірних
відносин у сфері господарювання.
2. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення
господарських договорів.
3. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання
недійсними господарських договорів.
4. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері
господарювання.
5. Правові основи безготівкових та готівкових
розрахунків в господарському обороті України.
РАЗОМ

2.6. Плани практичних занять
Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на
формування системи практичних знань про сучасний стан розвитку
господарського договірного права України та ознайомлення з професійною
термінологією.
У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в
малих групах (за попереднім поясненням викладача) вирішують запропоновані
завдання різного рівня складності, виробничі ситуації або ділові ігри.
Тема 1. Загальні положення про господарські зобов’язання.
Контрольні питання:
1. Що таке господарське зобов’язання та які підстави його виникнення ?
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2. Як співвідносяться між собою господарське зобов’язання та
господарський договір ?
3.Які види господарських зобов’язань передбачені чинним господарським
законодавством ?
4. Які загальні умови виконання господарських зобов’язань ?
5. Що становить собою: (а) передоручення виконання та переадресація
прийняття виконання майново-господарських зобов’язань; (б) передача
(делегування)
прав/повноважень
за
організаційно-господарськими
зобов’язаннями ?
6. Що становить собою заміна осіб у зобов’язанні та які умови її
здійснення ?
7. Які загальні умови та види забезпечення виконання зобов’язань
використовуються у сфері господарювання ?
8. За яких підстав відбувається припинення господарсько-договірних
зобов’язань ?
Тема 2. Організаційно-правові аспекти моделювання договірних відносин.
Контрольні питання:
1. Поняття та стадії переддоговірних відносин.
2. Оферта та акцепт: види та умови дійсності за чинним законодавством.
3. Які види переддоговірних угод використовуються у сфері
господарювання ?
4. Який загальний порядок укладення господарських договорів ?
5. З якого моменту господарський договір вважається укладеним ?
6. У яких випадках укладення договорів може відбуватися за рішенням
суду ?
8. Які особливості укладення біржових угод ?
9. Які особливості укладення договорів на публічних торгах (аукціонах) ?
10. Яким чином здійснюється реалізація прав на пролонгацію договору та
укладення договору на новий термін ?
11. Яке правове значення у господарському обороті відіграють конструкції
договору приєднання, публічного та генерального договорів ?
Тема 3. Правові основи господарсько-договірної відповідальності
Контрольні питання:
1. Поняття господарської відповідальності за порушення господарськодоговірних зобов’язань та зміст принципу її невідворотності.
2. Що таке форс-мажорні обставини та які правові наслідки їх виникнення
для сторін договору ?
3. Які межі господарсько-договірної відповідальності фізичної особи –
суб’єкта підприємницької діяльності ?
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4. Які межі господарсько-договірної відповідальності юридичних осіб як
суб’єктів господарювання ? У яких випадках засновники юридичних осіб
залучаються до несення відповідальності за зобов’язаннями цих юридичних
осіб ?
5. Що становить собою досудовий порядок реалізації господарськодоговірної відповідальності ? Який зміст та порядок пред’явлення претензії ?
6. Які існують строки позивної давності під час реалізації господарськодоговірної відповідальності у судовому порядку ?
7. Які умови та порядок відшкодування збитків у сфері господарювання.
Визначить відмінності у складі збитків за господарським та цивільним
законодавством ?
8. Що становлять собою оперативно-господарські санкції та які умови їх
застосування ?
9. Які існують види штрафних санкцій за невиконання (неналежне
виконання) господарсько-договірних зобов'язань та які підстави їх
застосування ?
10. Який порядок нарахування пені за прострочення виконання грошових
зобов’язань ?

Тема 4. Договірно-правове забезпечення державно-приватного партнерства.
Контрольні питання:
1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерства.
2. Назвіть сфери застосування, основні принципи та джерела фінансування
державно-приватного партнерства.
3. Які правові засади визначення приватного партнера ?
4. Здійсніть правовий аналіз договору концесії як форми здійснення
державно-приватного партнерства.
5. Здійсніть правовий аналіз договору про розподіл продукції як форми
здійснення державно-приватного партнерства.
6. Здійсніть правовий аналіз проведення державних закупівель у рамках
державно-приватного партнерства.
Тема 5. Договірно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
Контрольні питання:
1. Надайте загальну правову характеристику зовнішньоекономічному договору
(ЗЕД). Які чинники вказують на зовнішньоекономічну природу договору ?
2. Яким чином визначається право країни, що підлягає застосуванню до різних
аспектів ЗЕД (змісту договору, форми договору, здатності сторін до укладення
договору тощо).
3. Що становлять собою базисні умови поставок та яка правова природа
ІНКОТЕРМС.
18

4. Визначить і проаналізуйте правові особливості догорів міжнародної купівліпродажу товарів.
5. Визначить і проаналізуйте види та правові особливості посередницьких угод
у зовнішньоекономічній діяльності.
6. Визначить і проаналізуйте правові особливості франчайзингових та
ліцензійних зовнішньоекономічних угод.
7. Визначить і проаналізуйте правові особливості договорів перевезення
вантажів та пасажирів у зовнішньоекономічній діяльності.

Тема 6. Правовий аналіз договорів на надання окремих видів послуг у сфері
господарювання.
Контрольні питання:
1. Здійсніть теоретико-правовий аналіз договорів про надання маркетингових
послуг.
2. Здійсніть теоретико-правовий аналіз договорів про надання консалтингових
послуг.
3. Здійсніть теоретико-правовий аналіз договорів про надання рекламних
послуг.
4. Здійсніть теоретико-правовий аналіз договорів про проведення професійної
оцінки майна, майнових прав у сфері господарювання.
Теми рефератів:
1. Основні тенденції розвитку та модернізації договірного права України.
2. Класична концепція та сучасні підходи щодо розуміння договору як
теоретико-правової конструкції.
3. Питання спеціалізації правового регулювання договірних відносин та місце
господарського договору в загальній системі договірного права.
4. Порівняльна характеристика цивільного та господарського договорів.
5. Загальна характеристика Принципів комерційних договорів Унідруа.
6. Загальна характеристика принципів європейського договірного права.
7. Принцип свободи договору та його реалізація у сфері господарювання.
8. Принципи справедливості, розумності та добросовісності в господарськодоговірних відносинах.
9. Поняття «слабкої сторони» господарського договору та реалізація принципу
захисту слабкої сторони договору.
10. Укладення договору через мережу Internet. Поняття електронної форми
договору.
11. Поняття товару як об’єкту договорів та особливості правового режиму його
окремих видів.
12. Загальна характеристика та правові особливості договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
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13. Загальна характеристика та правові особливості договорів, спрямованих на
створення колективних угруповань.
14. Загальна характеристика та правові особливості договорів у сфері
транспорту.
15. Загальна характеристика та правові особливості договорів спрямованих на
оплатну передачу у власність (господарське відання, оперативне управління)
майна.
16. Поняття захисного застереження як особливої умови зовнішньоекономічних
договорів.
17. Господарсько-договірне забезпечення орендних відносин в Україні.
18. Господарсько-договірне забезпечення приватизаційних відносин в Україні.
19. Господарсько-договірне забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.
20. Господарсько-договірне забезпечення інноваційної діяльності в Україні.
Розподіл часу на практичні (семінарські) заняття
Зміст

Кількість годин
8. 14010101 МГОТ

ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного
права України.
1. Загальні положення про господарські зобов’язання.
2. Організаційно-правові аспекти моделювання
договірних відносин.
3. Правові основи господарсько-договірної
відповідальності.
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні
положення та правові особливості окремих видів
1. Договірно-правове забезпечення державно-приватного
партнерства.
2. Договірно-правове забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності.
3. Правовий аналіз договорів на надання окремих видів
послуг у сфері господарювання.
РАЗОМ

6
2
2
2
6
2
2
2
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2.7. Самостійна робота студентів
Самостійна робота розрахована на доповнення тих знань, які були
отримані на лекції, роботу зі спеціальною літературою, орієнтування студентів
на детальне вивчення тих положень чинного законодавства України у сфері
укладання та виконання договорів, які вони будуть використовувати у
практичній діяльності.
До форм самостійної навчальної роботи студентів занять з дисципліни
«Договірне право» можна віднести:
1. Підготовка до практичних занять;
2. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю знань;
3. Перевірка кожного студента якості індивідуальних знань за запитаннями для
самостійної роботи.
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Форми самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів
підготовки спеціаліста і магістра наведені у таблицях:
Самостійна робота студента
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки спеціаліста
Форми самостійної роботи (за змістовними
модулями)
ЗМ 1.1. Основні засади господарського
договірного права України.
1. Огляд основної та додаткової літератури
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів
тестових завдань
3. Підготовка реферату
4. Підготовка до поточного тестування
5 Самостійний розгляд питань тем
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання:
загальні положення та правові особливості
окремих видів
1. Огляд основної та додаткової літератури
2. Підготовка реферату
3. Самостійний розгляд питань тем
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів
тестових завдань
5. Підготовка до поточного тестування
РАЗОМ

Години

Форма звіту

16
3

Конспект

3

Відповіді у зошиті

3
3
4

Текст і презентація
реферату
Відповіді у зошиті
Конспект
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4

Конспект
Текст і презентація
реферату
Конспект

4

Відповіді у зошиті

4
36

Відповіді у зошиті

4
4

Самостійна робота студента
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістра
Форми самостійної роботи (за змістовними
модулями)
ЗМ 1.1. Основні засади господарського
договірного права України
1. Огляд основної та додаткової літератури
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів
тестових завдань
3. Підготовка реферату

Години

Форма звіту

30
4

Конспект

4

Відповіді у зошиті

4

Текст і презентація
реферату
Відповіді у зошиті
Конспект

4. Підготовка до поточного тестування
5 Самостійний розгляд питань тем
ЗМ. 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні
положення та правові особливості окремих видів
1. Огляд основної та додаткової літератури
2. Підготовка реферату

4
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3. Самостійний розгляд питань тем
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів
тестових завдань
5. Підготовка до поточного тестування
РАЗОМ
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Конспект
Текст і презентація
реферату
Конспект

6

Відповіді у зошиті

6
72

Відповіді у зошиті

21

42
6
6

Контрольні запитання для самоперевірки:
1. Господарське договірне право України: поняття та структура.
2. Метод договірного права.
3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів.
4. Загальна характеристика джерел господарського договірного права
України.
5. Господарське законодавство України у сфері укладання та виконання
договорів (внутрішньонаціональний рівень). Можливість застосування до
змісту договору національного законодавства іноземних країн; поняття
колізійних норм.
6. Конвенційний рівень джерел договірного права.
7. Звичаї ділового обороту (торговельні звичаї), узвичаєння, заведений
порядок як регулятори господарсько-договірних відносин.
8. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві.
9. Свобода договору та її обмеження.
10. Аналогія права та аналогія закону як засоби подолання прогалин в
регулюванні договірних відносин.
11. Публічно-правові та приватно-правові елементи в господарськодоговірній діяльності.
12. Поняття та види господарських зобов’язань.
13. Підстави виникнення господарських зобов’язань.
14. Публічні зобов’язання у сфері господарювання.
15. Суб’єктний склад організаційно-господарських зобов’язань.
16. Загальні умови виконання господарських зобов’язань.
17. Вимоги виконання господарського зобов’язання щодо суб’єкта, часу,
місця, способу.
18. Передоручення виконання майново-господарських зобов’язань
(переадресування прийняття виконання майново-господарських зобов’язань);
делегування
прав
(повноважень)
за
організаційно-господарськими
зобов’язаннями.
19. Заміна осіб в господарському зобов’язанні.
20. Загальні умови та види забезпечення виконання господарських
зобов’язань.
21. Порука як засіб забезпечення виконання зобов’язань.
22. Гарантія як засіб забезпечення виконання зобов’язань.
23. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань.
24. Завдаток та притримання як засоби забезпечення виконання
зобов’язань.
25. Підстави припинення господарських зобов’язань.
26. Поняття господарсько-договірної відповідальності та зміст принципу її
невідворотності.
27. Поняття форс-мажору як підстави звільнення від відповідальності за
невиконання (неналежне виконання) господарсько-договірних зобов’язань
22

28.
Межі
господарсько-договірної
відповідальності
суб’єктів
господарювання.
29. Форми реалізації господарсько-договірної відповідальності. Строки
позивної давності під час реалізації господарсько-договірної відповідальності у
судовому порядку.
30.
Досудовий
порядок
реалізації
господарсько-договірної
відповідальності.
31. Стягнення збитків за порушення господарсько-договірних зобов’язань.
32. Оперативно-господарські санкції як засіб господарсько-договірної
відповідальності.
33. Застосування штрафних санкцій за порушення господарськодоговірних зобов’язань.
34. Поняття та функції господарського договору.
35. Зміст захисної функції господарських договорів.
36. Загальна правова характеристика договору в господарському обороті.
37. Характер співвідношення господарського зобов’язання та
господарського договору.
38. Класифікація господарських договорів.
39. Система господарських договорів.
40. Поняття типового та примірного договорів.
41. Істотні умови господарських договорів. Поняття захисного
застереження.
42. Загальний порядок укладення господарських договорів.
43. Оферта її види та умови дійсності.
44. Повноваження на укладення господарських договорів від імені
юридичних осіб.
45. Належна форма господарського договору та наслідки її недотримання.
46. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація господарських
договорів.
47. Загальна характеристика переддоговірного етапу господарськодоговірної діяльності.
48. Поняття та види переддоговірних угод у сфері господарювання.
49. Поняття та правове значення попереднього договору у сфері
господарювання.
50. Поняття та правове значення договору приєднання у сфері
господарювання.
51. Поняття та правове значення генерального договору у сфері
господарювання.
52. Укладення договорів за рішенням суду.
53. Види та порядок укладення біржових угод.
54. Укладення договорів за державним замовленням.
55. Укладення договорів за конкурсом (в межах державно-приватного
партнерства).
56. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах).
57. Укладення договорів в мережі Інтернет.
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58. Порядок та підстави зміни господарських договорів.
59. Порядок та підстави розірвання господарських договорів.
60. Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки.
61. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.
62. Загальна характеристика договору постачання. Міжнародні правила
тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».
63. Договірно-правове забезпечення приватизації державного та
комунального майна в Україні.
64. Оренда державного та комунального майна в Україні.
65. Оренда землі в Україні
66. Договір лізингу у сфері господарювання.
67. Договір міни (бартеру) у сфері господарювання.
68. Комерційне посередництво у сфері господарювання.
69. Господарсько-правове регулювання перевезення вантажів.
70. Договір транспортного експедирування у сфері господарювання.
71. Договори про трансфер технологій.
72. Загальна характеристика договору підряду у сфері господарювання.
73. Правова характеристика договорів страхування.
74. Поняття та загальна характеристика договору позики.
75. Поняття та загальна характеристика кредитних договорів.
76. Правове регулювання безготівкових розрахунків у господарській
діяльності.
77. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.
78. Засновницький договір та договір про спільну підприємницьку
діяльність.
79. Загальна характеристика договору банківського вкладу.
80. Загальна характеристика договору банківського рахунку.
81. Правові особливості договору концесії.
82. Правові особливості угод про розподіл продукції.
83. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії.
84. Поняття та правова характеристика зовнішньоекономічного договору
(контракту).
85. Правова природа договору зберігання. Спеціальні види зберігання (у
ломбардах, банках, камерах схову тощо)
86. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських
та технологічних робіт.
87. Загальна характеристика договору управління майном.
88. Договір комісії: поняття права, істотні умови, права та обов’язки сторін.
89. Договір доручення: поняття права, істотні умови, права та обов’язки
сторін.
90. Транспортні договори: поняття, види, загальна характеристика.
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2.8. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Поточне оцінювання знань студентів може здійснюватися під час
лекційних або практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки
студента до складання заліку. Об’єктами поточного контролю виступають:
проміжний контроль знань за змістовими модулями, залік.
Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення ступню
знань студентів лекційного змістового модуля і проводиться у вигляді
тестування. У відповідності до програми навчальної дисципліни тестування
проводиться на останній лекцій з кожного змістового модуля.
Структура засобів контролю з навчальної дисципліни, наведена у таблиці:
Структура засобів контролю з навчальної дисципліни
Види і засоби контролю
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання
Розподіл балів, %
тощо)
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів
ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного права
України
Тестування
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення
та правові особливості окремих видів
Тестування
Підсумковий контроль з дисципліни
Складання заліку
Усього за модулем 1

30

30

40
100

Для оцінювання загального рівня знань студентів використовують критерії
оцінювання наведені у таблиці:
% набраних балів
більше 90-100 включно
більше 80-90 включно
більше 70-80 включно
більше 60-70 включно
більше 50-60 включно
більше 25-60 включно
від 0 до 25 включно

Оцінка за національною шкалою
зараховано (відмінно)
зараховано (добре)
зараховано (задовільно)
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Оцінка за
шкалою ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

2.9. Рекомендована література
2.9.1. Нормативно-правові акти
1. Кнституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 30. – Ст. 141.
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2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України.
– 2003. – № 11. – Ст. 461.
4. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.
5. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. (в ред. ЗУ
від 11 грудня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. –
Ст. 231.
7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10
квітня 1992 р. (в ред. ЗУ від 14 березня 1995 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.
8. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. (в ред. ЗУ від 2
жовтня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.
9. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992
р. (в ред. ЗУ від 19 лютого 1997 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.
– № 17. – Ст. 122.
10. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 р. (в ред. ЗУ від 15 травня
1996 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.
11. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
12. Про здійснення державних закупівель: Закон України вiд 01.06.2010 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 33. – Ст. 471.
13. Про державно-приватне партнерство: Закон України вiд 01.07.2010 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.
14. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991
р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
15. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі
зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44.
16. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. (в ред. ЗУ від 4 жовтня 2001
р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 40.
17. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
18. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. (в редакції ЗУ
від 4 жовтня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст.
50.
19. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України
від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. –
Ст. 364.
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20. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затверджена постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний
вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.
21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затверджене Постановою правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 //
Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.
22. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. (в ред.
Закону від 1 грудня 2005 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №
7. – Ст. 84.
23. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення:
Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1994. – № 27. – Ст. 218.
24. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23
грудня 1997 р. (в ред. Закону від 6 вересня 2005 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.
25. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 2
грудня 2010 // р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 22. – Ст. 145.
26. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції:
Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011.
– № 21. – Ст. 144.
27. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.
28. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.
29. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності:
Закон України від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006.
– № 12. – Ст. 101.
30. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон
України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №
36. – Ст. 299.
31. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, ромадського харчування та послуг»: Закон України від 6 липня 1995 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
32. Порядок провадження торговельної діяльності та правила
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений
постановою КМУ від 15 червня 2006 р. № 833 (Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМУ від 29.06.2011 р. № 706) // Офіційний
вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818.
33. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
34. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій:
Закон України від 14 вересня 2006 р.// Відомості Верховної Ради України. –
2006. – № 45. – Ст. 434.
35. Про рекламу: Закон України вiд 3 липня 1996 р. (В ред. Закону від 11
липня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 8. – Ст. 62.
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36. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні: Закон України вiд 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.
37. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон
України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –
№ 36. – Ст. 275.
38. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003
р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
39. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.
2.9.2. Основна література
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України.
– 2003. – № 11. – Ст. 461.
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні
аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
4. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. –
К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
5. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І
Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с.
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
7. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
8. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.:
Юрсвіт, 2006. – 536 с.
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред.
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.
10. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е
видання, перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С.
Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
11. Підприємницьке право: Підручник / за ред.. О.В. Старцева. – 3-тє вид.,
перероб. і допов. – К.: Істина, 2007. – 864 с.
12. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб.
Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008.
– 1056 с.
13. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. –
К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
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1. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
2. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру:
проблеми теорії і практики. – К.: «Юстініан», 2006. – 424 с.
3. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов:
Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 440 с.
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Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008.
– 1296 с.
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України: Зб. нормат. актів / Упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 720 с.
10. Щербина B.C. Господарське право: Підручник / 4-те вид., перероб. і
допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.
11. Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері
господарювання (теоретичні аспекти): Монографія. – Хмельницький: Вид-во
Хмельницького університету управління та права, 2010. − 706 с.
12. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських
повноважень: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.
13. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька,
А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 424 с.
14. А.Н. Кучер. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический
аспект. – М.: 2005. – 363 с.
15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие
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16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры
о передаче имущества. – М.: Статут, 2006. – 780 с.
17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры
о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 1038 с.
18. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 4: Договоры
о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере
транспорта. – М.: Статут, 2006. – 910 с.
19. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 5. В двух
томах. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры,
направленные на создание коллективных образований. – М.: Статут, 2006. – 736
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20. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 5. В двух
томах. Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские
расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – М.: Статут, 2006. – 623 с.
21. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / Пер.
с англ. А.С. Комарова. − М.: Статут, 2006. − 735 с.
22. Договоры в предпринимательской деятельности / Отв. ред. Е.А.
Павлодский, Т.Л. Левшина; Ин.-т законод. И сравнит. правоведения. – М.:
Статут, 2008. – 509 с.
23. М.В. Кратенко. Злоупотребление свободой договора: частно-правовые
и публично-правовые аспекты: Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208
с.
24. В.И. Мухопад. Коммерциализация интеллектуальной собственности:
Монография. – М.: Инфра-М; Магистр, 2010. – 512 с.

2.9.4. Ресурси мережі Internet
1.
України.
2.

http://www.rada.gov.ua –

Офіційний веб-сайт Верховної Ради

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.
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