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ВСТУП 
 

Останнім часом відчувається зростаюче розуміння важливості 
планування та координації бізнес-процесів, пов’язаних із закупівлею, 
транспортуванням, зберіганням, що є свідченням зростаючого розуміння 
важливості логістичного підходу під час здійснення комерційного обміну. 

В Україні часто відсутнє розуміння справжнього значення логістики. 
Однією з ключових проблем цього сектора є різне тлумачення термінології, 
коли інституційне уявлення про логістику відрізняється від уявлення тих 
організацій, які безпосередньо працюють на ринку цих послуг. Крім цього, 
розвитку ринку логістичних послуг в Україні перешкоджає відсутність 
законодавчого визначання понять «логістика», «провайдер логістичних послуг» 
та спричинене цим обмежене розуміння того, чим саме є логістичні послуги.  

Курс правового забезпечення логістики має на меті оволодівання 
студентами базовими знаннями щодо правової регламентації таких 
комерційних операцій, як поставка, перевезення, зберігання, страхування, 
агентські послуги. Також приділяється увага стандартам та механізмам 
міжнародної купівлі-продажу товарів, особливостям їх митного оформлення 
тощо. 

У процесі лекційних занять студенти отримують необхідні знання про 
особливості правового регулювання господарської діяльності у галузі 
логістики, основи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Передбачається отримання навичок роботи як з нормативними джерелами 
господарського права України, так і з міжнародними договорами та іншими 
міжнародними актами стосовно надання логістичних послуг. Найбільш складні 
та проблемні питання курсу винесено на розгляд і обговорення під час 
практичних занять. 

Обов’язковою складовою успішного засвоєння навчального матеріалу 
курсу є самостійна робота студентів, яка активізує навички роботи з 
нормативним матеріалом, спеціальною літературою за міжнародно-правовою 
тематикою щодо надання логістичних послуг. 

Програма з навчальної дисципліни «Правове забезпечення логістики» 
розроблена на основі: 

Галузевого стандарту вищої освіти України. ОКХ підготовки бакалавра  
6.030601 «Менеджмент» (за спеціальністю «Логістика»), Київ. – 2007р. 

Галузевого стандарту вищої освіти України. ОПП підготовки бакалавра  
6.030601 «Менеджмент» (за спеціальністю «Логістика»), Київ. – 2010р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Правове забезпечення логістики» є 
ознайомлення студентів з особливостями правової регламентації поставки, 
перевезення, зберігання, страхування, агентських послуг, як складових 
логістичного процесу. Також приділяється увага механізмам міжнародної 
купівлі-продажу товарів, особливостям їх митного оформлення тощо. 

Предметом вивчення дисципліни є правове регулювання господарської 
діяльності у галузі логістики. 

В структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів передує вивченню  
дисциплін професійного блоку.  

 
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 Теоретичні основи логістики 

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 
Модуль 1. «Правове забезпечення логістики» 

Змістові модулі (ЗМ): 
 
З.М.1.1. Організаційно-правові засади логістики.  

1. Загальна характеристика господарської діяльності. Поняття послуг у 
галузі логістики 

2. Суб’єкти господарської діяльності. Поняття та види. 
3. Майнова основа господарювання.  
4. Загальна характеристика господарсько-правових зобов’язань. 
5. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність.  

 
З.М.1.2. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики.  

1. Договір поставки. 
2. Договір перевезення вантажів.  
3. Договір транспортної експедиції.  
4. Договір зберігання.   
5. Агентський договір. 

 
З.М.1.3. Правове регулювання міжнародної логістики. 

1. Зовнішньоекономічна діяльність. Основні засади регулювання. 
2. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 
3. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу.  
4. Правове регулювання міжнародних перевезень. 
5. Розгляд спорів у порядку міжнародного комерційного арбітражу. 
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Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної 

форми навчання) 
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6.030601 
ЛОГІС 

3,0/108 2 51 34 17 - 57 - - - - 2 

 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння і знання Сфери діяльності 
Функції 

діяльності 

Використовувати знання з господарського 
права (знання основних категорій господарського 
права; порядку укладання господарських договорів; 
особливостей змісту окремих господарських 
договорів, у тому числі зовнішньоекономічних в 
галузі логістики. 
      Уміти оперувати положеннями чинного 
законодавства під час: підготовки проектів 
окремих господарських договорів; аналізу змісту 
договорів поставки, перевезення, транспортного 
експедирування тощо на предмет їхньої 
відповідності законодавчим положенням.   

Виробнича Управлінська 

 
1.4. Рекомендована основна  навчальна література з дисципліни 

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. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від от 
16.04.1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 

5. Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 

6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV 
від 01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – 
Ст.562 
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7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в 
сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 910с. 

8.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – 
К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.  

9. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І 
Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 

10. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: 
Юрсвіт, 2006. – 536 с. 

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. 
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  

12. 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. 

13. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 

14. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. 
Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. 
– 1056 с. 

15. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – 
К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.  

 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

«Правове забезпечення логістики» 
Метою вивчення дисципліни «Правове забезпечення логістики» є 

ознайомлення студентів з особливостями правового регулювання господарської 
діяльності у галузі логістики, основами правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Передбачається отримання навичок роботи 
як з нормативними джерелами господарського права України, так і з 
міжнародними договорами та іншими міжнародними актами стосовно надання 
логістичних послуг тощо.  

Завдання вивчення: озброїти студентів певною системою теоретичних 
знань та практичних умінь стосовно правового регулювання логістики, 
допомагати студентам опановувати відповідною сукупністю знань з основних 
проблем господарського права та основ зовнішньоекономічної діяльності у 
галузі логістики.  

Предметом вивчення дисципліни є господарська діяльність у сфері 
логістики. 

 
Аннотация учебной программы дисциплины 

«Правовое обеспечение логистики» 
Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение логистики» 

является ознакомление студентов с особенностями правового регулирования 
хозяйственной деятельности в области логистики, основами правового 
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регулирования внешнеэкономической деятельности в этой сфере. 
Предполагается получение навыков работы как с нормативными источниками 
хозяйственного права Украины, так и с международными договорами и 
другими международными актами в отношении предоставления услуг в сфере 
логистики. 

Задачи изучения: вооружить студентов определенной системой 
теоретических знаний и практических умений в области правового 
регулирования логистики, помочь студентам овладеть соответствующей 
совокупностью знаний по основным проблемам хозяйственного права и 
основам внешнеэкономической деятельности в области логистики. 

Предметом изучения дисциплины является хозяйственная деятельность в 
сфере логистики. 
 

 
Annotation of the program of the discipline 

«Legal provision of logistics» 
The purpose of study of discipline «Legal provision of logistics» is to acquaint 

the students with the peculiarities of legal regulation of economic activities in the 
field of logistics, the fundamentals of the legal regulation of foreign economic 
activity. It is supposed obtaining of skills of work with both normative sources of 
economic law of Ukraine, as well as with international treaties and other international 
acts in respect of the provision of logistics services.  

The tasks of the study: to equip students with a certain system of theoretical 
knowledge and practical skills in the field of legal regulation of logistics, to help 
students acquire the appropriate combination of knowledge of the major problems of 
the economic law and the foundations of the foreign economic activity on granting of 
services in the field of logistics. 

The subject of study of discipline is the economic activity in the sphere of 
logistics. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни «Правове 

забезпечення логістики» 

Характеристика дисципліни 
підготовки бакалаврів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

підготовка бакалаврів 
кількість кредитів відповідних до 
EСТS – 3,0/108 
у тому числі: 
модулів – 1; 
змістових модулів – 3; 
самостійна робота – 57 

 
 
 
 

варіативна; 
рік підготовки 1; 

семестр 2 
підготовка бакалаврів 
кількість годин: 
усього – 108 години; 
за змістовими модулями: 
ЗМ 1.1. – 36 годин; 
ЗМ 1.2. – 36 годин; 
ЗМ 1.3. – 36 годин 

підготовка бакалаврів 
кількість годин: 
лекції - 34; 
практичні – 17; 
самостійна робота – 57 

підготовка бакалаврів 
кількість тижнів викладання 
дисципліни - 16; 
кількість годин на тиждень – 3 

6.030601 
«Менеджмент» 
(спеціальність 
«Логістика») 
бакалавр 

Вид контролю: залік 

 

 У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення 
аудиторних занять: лекційних і практичних занять. Особливе значення в процесі 
вивчення курсу і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів у вивчені 
нормативних документів, основної та додаткової літератури. Зазначені види занять 
розроблені у відповідності до положень Болонської декларації щодо кредитно-
модульної системи організації навчального процесу.  
 

2.2. Кваліфікаційні вимоги до студентів при вивчені дисципліни 
Дана дисципліна передує вивченню дисциплін професійного блоку. 
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно: 
Знати: 

• основи господарського права України; 
• основні джерела правового регулювання логістики; 
• основні категорії договірного права України; 
• порядок укладання та особливості змісту договорів, що опосередковують 

логістичну діяльність; 
• основи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності у галузі 

логістики. 
Уміти: 

• аналізувати основні нормативно - правові документи, що регламентують 
надання послуг з логістики; 

• оперувати положеннями чинного законодавства щодо регулювання 
логістичних послуг; 
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• аналізувати положення міжнародних джерел щодо регулювання 
логістичних послуг; 

• оперувати положеннями чинного законодавства щодо укладання та 
виконання договорів у галузі логістики. 

 

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями 
Назва теми Перелік питань 

Модуль 1. Правове забезпечення логістики  
З.М.1.1.      Організаційно-правові засади логістики. 
Тема 1. Загальна характеристика 
господарської діяльності. Поняття послуг 
у галузі логістики. 

1. Поняття господарської діяльності. 
2. Господарсько-правові відносини. 

Поняття та зміст. Характеристика 
учасників господарських відносин. 

3. Методи правового регулювання 
господарських відносин. 

4. Поняття послуг у галузі логістики. 
Тема 2. Суб’єкти господарської 
діяльності. Поняття та види.  

1. Поняття суб’єктів господарської 
діяльності. 

2. Види суб’єктів господарювання. 
3. Підприємство. Загальна 

характеристика. 
4. Види підприємств. 

Тема 3. Майнова основа господарювання. 1. Майно суб’єктів господарювання. 
Поняття і види. 

2. Використання природних ресурсів у 
сфері господарювання. 

3.  Використання у сфері 
господарювання прав інтелектуальної 
власності. 

4. Цінні папери та корпоративні права у 
сфері господарювання. 

Тема 4. Загальна характеристика 
господарсько-правових зобов’язань.  

1. Поняття господарського зобов’язання 
та його елементи. 

2. Підстави виникнення господарських 
зобов’язань. Види господарських 
зобов’язань. 

3. Господарський договір. Загальна 
характеристика. 

4. Зміна та припинення господарських 
зобов’язань. 

Тема 5. Загальні положення про 
господарсько-правову відповідальність. 

1. Загальна характеристика 
відповідальності у сфері 
господарювання.  

2. Відшкодування збитків у сфері 
господарювання. 

3. Штрафні та оперативно-господарські 
санкції. 

4. Адміністративно-господарські 
санкції. 

ЗМ 1.2. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі логістики.  
Тема 5. Договір поставки. 1. Загальна характеристика договору 



11 
 

Назва теми Перелік питань 
поставки.  

2. Зміст договору поставки. 
3. Права та обов’язки сторін за 

договором. 
4. Правові наслідки порушення 

сторонами зобов’язань за договором 
поставки. 

Тема 7. Договір перевезення вантажів. 1. Загальна характеристика договору 
перевезення вантажів.  

2. Зміст договору перевезення вантажів. 
3. Права та обов’язки сторін за 

договором. 
4. Правові наслідки порушення 

сторонами зобов’язань за договором 
перевезення вантажів. 

Тема 8. Договір транспортного 
експедирування. 

1. Загальна характеристика договору 
транспортного експедирування.  

2. Зміст договору транспортного 
експедирування. 

3. Права та обов’язки сторін за 
договором. 

4. Правові наслідки порушення 
сторонами зобов’язань за договором 
транспортного експедирування. 

Тема 9. Договір зберігання. 1. Загальна характеристика договору 
зберігання.  

2. Зміст договору зберігання. 
3. Права та обов’язки сторін за 

договором. 
4. Правові наслідки порушення 

сторонами зобов’язань за договором 
зберігання. 

Тема 10. Агентський договір. 1. Загальна характеристика агентського 
договору.  

2. Зміст договору агентського договору. 
3. Права та обов’язки сторін за 

договором.  
4. Правові наслідки порушення 

сторонами зобов’язань за агентським 
договором. 

ЗМ 1.3. Правове регулювання міжнародної логістики. 
Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Основні засади регулювання. 

1. Поняття зовнішньоекономічної 
діяльності.  

2. Види зовнішньоекономічної 
діяльності. 

3. Правове становище суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 12. Зовнішньоекономічний договір 1. Поняття зовнішньоекономічного 
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Назва теми Перелік питань 
(контракт).  договору (контракту), джерела його 

регулювання.  
2. Зміст зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 
3. Право, що застосовується до  

зовнішньоекономічного договору 
(контракту). 

4. Платіжні умови 
зовнішньоекономічного договору 
(контракту).  

Тема 13. Правове регулювання 
міжнародної купівлі-продажу.  

1. Загальна характеристика  
міжнародної купівлі-продажу.  

2. Джерела правового регулювання 
міжнародної купівлі-продажу. 

3. Договір міжнародної купівлі-
продажу, його зміст. 

4. Правова природа ІНКОТЕРМС.  
Тема14. Правове регулювання 
міжнародних перевезень.  

1. Правове регулювання міжнародних 
перевезень вантажів залізничним 
транспортом.  

2. Правове регулювання міжнародних 
перевезень вантажів автомобільним 
транспортом. 

3. Правове регулювання міжнародних 
перевезень вантажів повітряним 
транспортом.  

4. Правове регулювання міжнародних 
перевезень вантажів морським 
транспортом. 

Тема 15. Розгляд спорів у порядку 
міжнародного комерційного арбітражу. 

1. Поняття міжнародного комерційного 
арбітражу та його різновидів.  

2. Джерела правового регулювання 
арбітражного розгляду спорів. 

3. Порядок арбітражного розгляду 
спорів.  

4. Визнання та виконання арбітражних 
рішень. 

 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента денної форми навчання 
Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та змістові 

модулі 

Всього, 

кредит/годин Лекц. 
Сем., 

пр. 
Лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 3,0/108 34 17 - 57 

ЗМ 1.1.  Організаційно-правові 
засади логістики. 1,0/36 12 6  18 
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Продовження табл.  
              1 2 3 4 5 6 

ЗМ 1.2.  Окремі господарсько-
правові зобов’язання в 
галузі логістики. 

1,0/36 12 6 - 18 

ЗМ 1.3. Правове регулювання 
міжнародної логістики. 

1,0/36 10 5  21 

 

2.4. Тематичний план навчальної дисципліни 
При вивченні дисципліни  «Правове забезпечення логістики» студент має 

ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом і обсягом 
кожного змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і 
методами контролю, знань, методикою їх оцінювання. 

Тематичний план дисципліни  «Правове забезпечення логістики» 
складається із трьох змістових модулів, які логічно пов’язані між собою.  

Навчальний процес здійснюється в формі лекцій, практичних занять, 
самостійної роботи студента, контрольних заходів. 
 

2.5. План лекційного курсу 

Зміст 

Кількість годин 
за 

спеціальностям
и 

спеціалізаціями 
(шифр, 

абревіатура) 

 6.030601 
ЛОГІС 

1 2 
З.М. 1.1. Організаційно-правові засади логістики. 12 

1. Загальна характеристика господарської діяльності. Поняття 
послуг у галузі логістики. 

4 

2. Суб’єкти господарської діяльності. Поняття та види. 2 
3. Майнова основа господарювання. 2 
4. Загальна характеристика господарсько-правових 

зобов’язань. 
2 

5. Загальні положення про господарсько-правову 
відповідальність.  

2 

З.М.1.2. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі 
логістики. 

12 

6. Договір поставки. 4 
7. Договір перевезення вантажів.  2 
8. Договір транспортної експедиції.  2 
9. Договір зберігання.   2 
10. Агентський договір. 2 

З.М. 1.3. Правове регулювання міжнародної логістики. 10 
11. Правове  регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2 
12. Зовнішньоекономічний договір (контракт). Поняття та 

особливості. 2 
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Продовження табл.  
1 2 

13. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу. 2 
14. Правове регулювання міжнародних перевезень. 2 
15. Розгляд спорів у порядку міжнародного комерційного 

арбітражу. 
2 

РАЗОМ 34 
 

2.6. Плани практичних занять 
Кількість годин 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

6.030601 
ЛОГІС 

1 2 
З.М. 1.1. Організаційно-правові засади логістики. 6 

1. Поняття послуг у галузі логістики. Джерела правового 
регулювання.   

1 

2. Загальна характеристика господарської діяльності. 1 
3. Суб’єкти господарської діяльності. Поняття та види. 1 
4. Майнова основа господарювання. 1 
5. Загальна характеристика господарсько-правових 

зобов’язань. Загальні положення про господарсько-
правову відповідальність. 

1 

6. Поточний контроль. 1 
ЗМ 1.2. Окремі господарсько-правові зобов’язання в галузі 
логістики. 6 

1. Договір поставки. 1 
2. Договір перевезення вантажів.  1 
3. Договір транспортної експедиції. 1 
4. Договір зберігання.   1 
5. Агентський договір. 1 
6. Поточний контроль. 1 

З.М. 1.3.  Правове регулювання міжнародної логістики. 5 
1. Правове  регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
1 

2. Зовнішньоекономічний договір (контракт). Правове 
регулювання міжнародної купівлі-продажу. 

1 

3. Правове регулювання міжнародних перевезень. 1 
4. Розгляд спорів у порядку міжнародного комерційного 

арбітражу. 
1 

5. Поточний контроль. 1 
РАЗОМ 17 

 
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 національного законодавства України, які 
вони будуть використовувати у практичній діяльності. 
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 До форм самостійної навчальної роботи студентів занять з дисципліни 
«Правознавство» можна віднести: 
1. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю знань; 
2. Перевірка кожного студента якості індивідуальних знань за запитаннями для 
самостійної роботи. 

 

Самостійна робота студента освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
спеціаліста (магістра) 

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Години Форма звіту 

ЗМ 1.1.  18  
1. Огляд основної та додаткової літератури 4 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

4 Відповіді у зошиті  

3. Підготовка реферату 4 Текст і презентація 
реферату 

4. Підготовка до поточного тестування 6 Відповіді у зошиті  
ЗМ. 1.2.  18  
1. Огляд основної та додаткової літератури 4  Конспект 
2. Підготовка реферату 4 Текст і презентація 

реферату 
3. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

4  Відповіді у зошиті  

4. Підготовка до поточного тестування 6 Відповіді у зошиті 
ЗМ 1.3.  21  
1. Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

5 Відповіді у зошиті  

3. Підготовка реферату 5 Текст і презентація 
реферату 

4. Підготовка до поточного тестування 6 Відповіді у зошиті  
РАЗОМ  57  

 

Контрольні запитання для самоперевірки: 
1. Поняття «логістичні послуги». 
2. Зміст логістичних послуг. 
3. Проблеми правового регулювання ринку логістичних послуг. 
4. Суб’єкти ринку логістичних послуг.  
5. Основні джерела правового регулювання логістики. 
6. Поняття господарської діяльності. 
7. Види господарської діяльності. 
8. Поняття «господарсько-правові відносини».  
9. Зміст господарсько-правових. 
10. Поняття учасників господарських відносин. 
11. Методи правового регулювання господарських відносин. 
12. Поняття «суб’єкт господарської діяльності». 
13. Види суб’єктів господарювання. 
14. Підприємство. Загальна характеристика. 



16 
 

15. Види підприємств. 
16. Майно суб’єктів господарювання. Поняття і види. 
17. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
18.  Використання у сфері господарювання прав інтелектуальної власності. 
19. Цінні папери. Поняття та види.  
20. Корпоративні права. Загальна характеристика. 
21. Поняття господарського зобов’язання та його елементи. 
22. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
23. Види господарських зобов’язань. 
24. Господарський договір. Загальна характеристика. 
25. Зміна господарських зобов’язань. 
26. Припинення господарських зобов’язань. 
27. Загальна характеристика відповідальності у сфері господарювання.  
28. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 
29. Штрафні санкції. Підстави застосування. 
30. Оперативно-господарські санкції. Підстави застосування. 
31. Адміністративно-господарські санкції. Підстави застосування. 
32. Загальна характеристика договору поставки.  
33. Зміст договору поставки. 
34. Права та обов’язки сторін за договором поставки. 
35. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
поставки. 
36. Загальна характеристика договору перевезення вантажів.  
37. Зміст договору перевезення вантажів. 
38. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 
39. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
перевезення вантажів. 
40. Загальна характеристика договору транспортного експедирування.  
41. Зміст договору транспортного експедирування. 
42. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування. 
43. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
транспортного експедирування. 
44. Загальна характеристика договору зберігання.  
45. Зміст договору зберігання. 
46. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. 
47. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 
зберігання. 
48. Загальна характеристика агентського договору.  
49. Зміст договору агентського договору. 
50. Права та обов’язки сторін за агентським договором.  
51. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 
договором. 
52. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.  
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53. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
54. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  
55. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
56. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).  
57. Джерела регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту).  
58. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 
59. Право, що застосовується до  зовнішньоекономічного договору (контракту). 
60.  Платіжні умови зовнішньоекономічного договору (контракту). 
61.  Загальна характеристика  міжнародної купівлі-продажу.  
62.  Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу. 
63. Договір міжнародної купівлі-продажу, його зміст. 
64. Правова природа ІНКОТЕРМС. 
65.  Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 
транспортом.  
66. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним 
транспортом. 
67. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 
транспортом.  
68.  Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів морським 
транспортом. 
69. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів.  
70. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів. 
71. Порядок арбітражного розгляду спорів.  
72. Визнання та виконання арбітражних рішень. 
 

2.8. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 
 Поточне оцінювання знань студентів може здійснюватися під час 
лекційних 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 
ступеню 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 
«Правове забезпечення логістики»  

Види і засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання 

тощо) 
Розподіл балів, % 

1 2 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. Тестування 30 
ЗМ 1.2. Тестування 30 
ЗМ 1.3. Тестування 30 
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Продовження табл.  
1 2 

Підсумковий контроль з дисципліни  
Складання заліку 40 

Усього за модулем 1 100 
 

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 
використовують наступні  
 

Критерії оцінювання загального рівня знань студентів 

% набраних балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ECTS 

більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
E 

більше 25-60 включно 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

FX 

від 0 до 25 включно 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
2.9. Рекомендована література 

 
2.9.1. Нормативно-правові акти 

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. Закон України «Про транспорт» № 232/94-ВР от 10.11.1994 р. // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст.446 

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII  від от 
16.04.1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст.377 

5. Закон України «Про транзит вантажів» № 1172-XIV от 20.10.1999р. // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 51. – Ст.446 

6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV 
від 01.07.2004р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – 
Ст.562 
 

2.9.2. Основна література 
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 4: 

Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в 
сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 910с. 

2.  Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. – 
К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.  
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3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І 
Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 

4. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: 
Юрсвіт, 2006. – 536 с. 

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. 
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  

6. 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. 

7. Підприємницьке право: Підручник / за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – К.: Істина,  2007. – 864 с. 

8. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. 
Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. 
– 1056 с. 

9. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: 
Юринком Интер, 2002. – 912 с.  
 

2.9.3. Додаткова література  
1. Афанасьев В.Г. Коммерческая эксплуатация международных 

воздушных линий. – М.: транспорт, 1987. –  255 с. 
2.   Болотов Б.Н., Яшкин А.Р. Коммерческая эксплуатация воздушного 

транспорта. –  Л.: ОЛАГА, 1977. - 91 с. 
3.  Полянская Н.Е. Организация коммерческой работы на воздушном 

транспорте – К.: НАУ, 2004. – 320 с. 
 

2.9.4. Ресурси мережі Internet 
1. http://zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 
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