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ВСТУП 
 

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. 
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. 

Поточний контроль засвоєння знань студентами здійснюється на заняттях 
у формі  тестування, заслуховування і обговорення реферативних повідомлень. 

Заключним етапом вивчення предмета “Договірне право» у повному обсязі 
є залік , мета якого полягає у перевірці знань та вмінь, набутих студентами. 

Програма з навчальної дисципліни «Договірне право» розроблена на 
основі: 

Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста 
7.03060101 і магістра 8.03060101 (за спеціальністю «Менеджмент і 
адміністрування»), Київ. – 2011р. 

Галузевого стандарту вищої освіти України. Освітньо-професійної 
програми підготовки спеціаліста 7.03060101 і магістра 8.03060101 (за 
спеціальністю «Менеджмент і адміністрування»), Київ. – 2011р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальну дисципліну «Договірне право» віднесено до нормативних 

дисциплін освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціаліста 7.14010101 – 
«Готельна і ресторанна справа»  заочної форми навчання. Програму навчальної 
дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої 
освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста. 
Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
 

1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
 

Мета вивчення: полягає у набутті цілісної системи знань про правове 
регулювання порядку укладання, виконання та припинення дії різних видів 
господарських договорів. 

Завдання вивчення: вивчення понять, 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 вивчення у дисципліні: сукупність договорів, за допомогою 
яких 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. 

 
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 
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.  
3. Основи вчення про господарські зобов’язання.  
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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) господарсько-
договірних зобов’язань тощо) в 
управлінні діяльністю підприємства. 
      Уміти оперувати положеннями 
чинного законодавства під час: 
підготовки проектів 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 

 

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. 



 7 

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.  
 

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 
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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 
 

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Договірне право» 
наведена в таблиці: 

Характеристика дисципліни 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

підготовка спеціалістів 
кількість кредитів, відповідних 
до ECTS – 1,5 
у тому числі:  
модулів – 1; 
змістових модулів – 2; 
самостійна робота – 50 годин; 
контрольні роботи -2 години 
лекції – 4 години 

професійне спрямування 
7.14010101 

 «Готельна і ресторанна 
справа»;  

 
освітньо-кваліфікаційні 

рівні: спеціаліст 

Нормативна 
 
Рік підготовки: 5 
 
Семестр: 10  

Вид контролю: залік. 
 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять. Особливе значення в процесі вивчення і 
закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. 

Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень Болонської 
декларації. 

 

2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів 
«Договірне право» є нормативною навчальною дисципліною. 
Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: 

Вивченню дисципліни передують дисципліни «Правознавство», які сприяють 
формуванню правової культури та вмінню користуватися нормативно-
правовими актами. 

В 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) господарсько-
договірних 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 
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господарських договорів, а також з реалізацією господарсько-договірної 
відповідальності у добровільному порядку. 
 

Розподіл обсягу навчальної роботи студента денної форми навчання 
 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит / 
годин 

С
ем
ес
тр

(и
) 

Години 

Е
к
за
м
ен

 (
се
м
ес
тр

) 

За
л
ік

 (
се
м
ес
тр

) 

А
уд
и
то
р
н
і 

У тому числі 

С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 

У тому числі 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
к

., 
се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і 

К
он
тр

. р
об

. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Спеціальність 
7.14010101 
«Готельна і 
ресторанна 
справа» 

1,5/54 10 4 4 - - 50 2 - - - 10 

 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

При вивченні дисципліни «Договірне право» студент має ознайомитись з 
програмою дисципліни, з її структурою, змістом і змістом кожного змістового 
модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю 
знань, методикою їх оцінювання.  

Тематичний план Навчальної дисципліни складається з одного модуля, 
який логічно пов’язує два змістових 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 в таких формах: лекційні, індивідуальна 
науково-дослідна робота в формі виконання контрольної роботи, самостійна 
робота студентів, контрольні заходи. 
 

2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 
Назва теми Перелік питань 

Модуль 1. Договірне право 
З.М.1.1. Основні засади господарського договірного права України. 
Тема 1. Господарське договірне право 
України: поняття, структура, метод.. 

1. Поняття господарського договірного права 
України. 
2.  Метод договірного права. 
3. Система договірного права та 
характеристика його основних інститутів. 
4. Аналогія права та аналогія закону як засоби 
подолання прогалин в регулюванні 
договірних відносин. 
5. Публічно-правові та приватно-правові 
елементи в господарсько-договірній 
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Назва теми Перелік питань 
діяльності. 

Тема 2. Джерела та принципи 
господарського договірного права 
України.  

1. Загальна характеристика джерел 
господарського договірного права України. 
2. Господарське законодавство України у 
сфері укладання та виконання договорів 
(внутрішньонаціональний рівень). 
Можливість застосування до змісту договору 
національного законодавства іноземних країн; 
поняття колізійних норм.  
3. Конвенційний рівень джерел договірного 
права. 
4. Звичаї ділового обороту (торговельні 
звичаї), узвичаєння, заведений порядок як 
регулятори господарсько-договірних 
відносин. 
5. Принципи договірного права та їх 
закріплення у чинному законодавстві. 
6. Свобода договору та її обмеження. 

Тема 3. Основи вчення про господарські 
зобов’язання 

1. Поняття та види господарських 
зобов’язань. 
2. Підстави виникнення господарських 
зобов’язань. 
3. Публічні зобов’язання у сфері 
господарювання. 
4. Суб’єктний склад організаційно-
господарських зобов’язань. 
5. Загальні умови виконання господарських 
зобов’язань. 
 6. Передоручення виконання майново-
господарських зобов’язань (переадресування 
прийняття виконання майново-господарських 
зобов’язань); делегування прав (повноважень) 
за організаційно-господарськими 
зобов’язаннями. 
7. Заміна осіб в господарському зобов’язанні. 
8. Підстави припинення господарських 
зобов’язань. 

Тема 4. Види забезпечення виконання 
господарських зобов’язань 

1. Загальні умови та види забезпечення 
виконання господарських зобов’язань.  
2. Порука як засіб забезпечення виконання 
зобов’язань. 
3. Гарантія як засіб забезпечення виконання 
зобов’язань. 
4. Застава як засіб забезпечення виконання 
зобов’язань. 
5. Завдаток та притримання як засоби 
забезпечення виконання зобов’язань. 

Тема 5. Правові основи господарсько-
договірної відповідальності 

1. Поняття господарсько-договірної 
відповідальності та зміст принципу її 
невідворотності. 
2. Межі господарсько-договірної 
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Назва теми Перелік питань 
відповідальності суб’єктів господарювання. 
3. Форми реалізації господарсько-договірної 
відповідальності. Строки позивної давності 
під час реалізації господарсько-договірної 
відповідальності у судовому порядку. 
 4. Досудовий порядок реалізації 
господарсько договірної відповідальності. 
 5. Стягнення збитків за порушення 
господарсько-договірних зобов’язань.  
 6. Оперативно-господарські санкції як засіб 
господарсько-договірної відповідальності. 
 7. Застосування штрафних санкцій за 
порушення господарсько-договірних 
зобов’язань. 

ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення та правові особливості 
окремих видів. 
Тема 6. Теоретичні засади правового 
регулювання договірних відносин у сфері 
господарювання. 

1. Поняття та загальна правова 
характеристика господарського договору.  
2. Основні функції договору в 
господарському обороті. 
3. Характер співвідношення господарського 
договору та господарського зобов’язання. 
4. Класифікація господарських договорів. 
5. Істотні умови господарських договорів.  
6. Поняття та правове значення попереднього 
договору у сфері господарювання. 
7. Поняття та правове значення договору 
приєднання у сфері господарювання. 

Тема 7. Загальний порядок та спеціальні 
процедури укладення господарських 
договорів. 
 

1. Загальний порядок укладення 
господарських договорів. 
2. Повноваження на укладення господарських 
договорів від імені юридичних осіб. 
3. Нотаріальне посвідчення та державна 
реєстрація господарських договорів. 
4. Порядок укладення біржових угод.  
5. Укладення договорів за державним 
замовленням. 
6. Укладення договорів за конкурсом (в 
межах державно-приватного партнерства). 
7. Укладення договорів на публічних торгах 
(аукціонах). 

Тема 8. Порядок та підстави зміни, 
розірвання та визнання недійсними 
господарських договорів. 

Порядок та підстави зміни, розірвання та 
визнання недійсними господарських 
договорів. 

Тема 9. Правовий аналіз окремих видів 
договорів у сфері господарювання 
діяльність тощо). 

1. Правовий аналіз договорів про передачу 
майна у власність та користування (договорів 
купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), 
приватизаційних угод, договорів лізингу, 
оренди державного та комунального майна, 
оренди землі тощо).   
2. Правовий аналіз договорів про виконання 
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Назва теми Перелік питань 
робіт (договорів побутового, будівельного підряду, 
підряду на проектні та пошукові роботи, виконання 
науково-дослідних або дослідно-конструкторських 
та технологічних робіт тощо). 
3. Правовий аналіз договорів 
про надання послуг (договорів про надання 
посередницких послуг, транспортних послуг, 
банківських послуг, страхових послуг тощо) 
4. Правовий аналіз договору про спільну 
підприємницьку діяльність, договору простого 
товариства та засновницького договору. 

Тема 10. 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.   

 

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента заочної форми навчання 

Модулі (семестри) та змістові 
модулі 

Всього, 
кредит/годин 

Форми навчальної роботи 

Лекц. 
Сем., 
пр. Лаб. СРС 

Модуль 1 1,5/54 4 - - 50 
ЗМ 1.1. Основні засади 
господарського договірного права 
України. 

0,75/27 2 - - 25 

ЗМ 1.2. Договори у сфері 
господарювання: загальні положення 
та правові особливості окремих видів. 

0,75/27 2 - - 25 

 

2.4. План лекційного курсу 

Зміст 
Кількість годин 

(шифр, абревіатура) 
7.14010101 ГОТ 

1 2 
ЗМ 1.1. Основні засади господарського договірного права 
України. 2 

1. Господарське договірне право України: поняття,  
структура, метод, джерела та принципи. 

1 

2. Основи вчення про господарські зобов’язання. 1 
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: загальні положення 
та правові особливості окремих видів. 2 

1. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення 
господарських договорів. Порядок та підстави зміни, 
розірвання та визнання недійсними господарських договорів. 

1 

2. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері господарювання. 1 
РАЗОМ 4 
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2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Год. Форма звіту 

ЗМ 1.1. Основні засади господарського 
договірного права України. 25  

1.Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект 
2.Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

10 Відповіді у зошиті 

3.Підготовка рефератів 5 Текст і презентація реферату 
4.Підготовка до поточного тестування 5 Відповіді у зошиті 
ЗМ 1.2. Договори у сфері господарювання: 
загальні положення та правові особливості 
окремих видів. 

25  

1.Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект 
2.Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

10 Відповіді у зошиті 

3.Підготовка рефератів 5 Текст і презентація реферату 
4.Підготовка до поточного тестування 5 Відповіді у зошиті 

РАЗОМ 50  
 

2.6. Індивідуальні завдання: 

У межах дисципліни студент заочної форми навчання виконує підсумкову 
контрольну роботу. Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти 
слухачам у вивченні курсу «Договірне право», а також в перевірці засвоєння 
ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і 
правильно застосовувати чинне законодавство. 

Контрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів. 
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 

тобто: 

1 - перший варіант; 2 - другий варіант; 3 - третій варіант;  ..........0 - десятий 
варіант. 

Заміна варіантів не допускається.  
Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим 

матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу 
«Інтелектуальна власність». 

Починаючи вирішувати задачу, треба передусім уважно вивчити 
відповідний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними 
нормативними актами. 

Рішення повинно являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, а також на запитання, що виникають а результаті 
логічного аналізу умов задачі. Вони повинні містити посилання на відповідні 
нормативні  акти, їх назву, ким і коли прийняті, де надруковані. У разі 
необхідності у висновках повинні бути використані певні теоретичні 
положення. 

Обсяг готової контрольної роботи повинен становити 18-24 аркушів. 
Орієнтовна кількість аркушів у завданнях: перше теоретичне питання 16 -18 
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аркушів, рішення задач 2-6 аркушів.  
Список використаних джерел необхідно складати у певному порядку: спочатку 
наводяться нормативно-правові акти, потім загальна й спеціальна література за 
алфавітом. 
Обсяг часу на виконання контрольної роботи в годинах становить 2 години.  

 
2.6.1. Варіанти контрольних робіт. 

Варіант 1 
1. Поняття та види господарських зобов’язання.   
2.  Поняття та основні функції договорів у господарському обороті.  
3. Загальний порядок укладення господарських договорів. 
Завдання 
Наприкінці жовтня 2011 р. приватне підприємство «Фора» звернулось до 

господарського суду з позовом про усунення перешкод в користуванні 
земельною ділянкою та її повернення.  

Позивач є користувачем земельної ділянки площею 150, 30 м² відповідно 
до укладеного між ним та виконавчим комітетом Донецької міської ради 
договору оренди, та власником  розташованих на ній об’єктів торговельної 
мережі.  У серпні 2011 р. позивач уклав з приватним підприємством «Простір» 
договір купівлі-продажу одного із об’єктів торговельної мережі (торговельного 
павільйону), який розташований на зазначеній земельній ділянці. У договорі 
оренди земельної ділянки, укладеної між позивачем та виконавчим комітетом 
Донецької міської ради безпосередньо не передбачено можливість переходу 
права користування земельної ділянкою (її окремою частиною) до третіх осіб. 
Проте, приватне підприємство «Простір» не звільняє земельну ділянку від 
належного йому майна і продовжує користуватись нею, у зв’язку із чим 
позивач, посилаючись на ст. 27 ЗУ «По оренду землі», просить суд зобов’язати 
відповідача усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою, 
звільнивши її від проданої ним відповідачу споруди (торговельного 
павільйону). 

Чи підлягає означений позов задоволенню ? Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

Варіант 2 
1. Передоручення виконання майново-господарських зобов’язань; передача  

(делегування) прав/повноважень за організаційно-господарськими 
зобов’язаннями. 

2. Класифікація договорів у господарському обороті. 
3. Укладення  договорів на біржах, виставках та ярмарках. 
Завдання 
У квітні 2011 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Магма» 

звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення 
органу місцевого самоврядування (місцевої ради) про результати проведення 
конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (вивезення побутових 
відходів) у житлових будинках, що розташовані  за адресою…, та належать до 
державного житлового фонду. 
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Про проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (з 
вивезення побутових відходів) у житлових будинках, що розташовані за 
адресою, позивач дізнався у засобах масової інформації, та своєчасно подав до 
конкурсної комісії, сформованої органом місцевого самоврядування, свою 
конкурсну пропозицію. У конкурсі прийняв участь тільки один позивач, 
конкурсну пропозицію якого було відхилено на тій підставі, що він не належав 
до підприємств державного, або комунального секторів економіки. А оскільки 
до органу місцевого самоврядування не поступило інших конкурсних 
пропозицій, він прийняв рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.  

Чи підвідомчий господарському суду означений спір ? Яке рішення за 
даною справою має постановити компетентний суд? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 
 

Варіант 3 
1. Підстави виникнення та господарських зобов’язань. 
2. Види та правове значення переддоговірних угод у сфері 

господарювання. 
3. Загальна характеристика договорів, що укладаються у межах державно-

приватного   
партнерства. 
Завдання 
Суб’єкт підприємницької діяльності – громадянин Грищенко О.В.  з 

1серпня 2005 року не сплачував плату за комунальні послуги (за утримання 
свого житлового помешкання), і на 31 квітня 2010 р. сума заборгованності з 
квартирної плати становила 6490 грн. Житлово-комунальне підприємство «В» 
запропонувало громадянину Грищенку укласти договір про реструктурізацію 
заборгованності згідно до ЗУ «Про реструктуризацію заборгованості з 
квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та 
електроенергію» від 20 лютого 2003 р. Відповідно до укладеного 2 травня 2010 
року договору про реструктурізацію заборгованності, громадянин Грищенко 
зобов’язався протягом 50 місяців погасити заборгованість за комунальні 
послуги, що виникла з 1 серпня 2005 року.  

7 квітня 2010 р. громадянин Грищенко О.В. звернувся до господарського 
суду з позовом про визнання договору про про реструктурізацію 
заборгованності недійсним як такого, що укладено під впливом обману. Свої 
позовні вимоги позивач мотивував тим, що житлово-комунальне підприємство 
«В» навмисно не повідомило йому про сплив на момент укладення спірного 
договору строку позивної давності на зтягнення у судовому порядку 
заборгованості за період з 1 серпня 2005 р. – 2 квітня 2007 р. Утім, за спірним 
договором позивача став зобов’язаним сплатити житлово-комунальному 
підприємству «В» усю суму заборгованності.     

Якому суду підвідомчий даний спір ? Яке рішення має постановити 
компетентний суд ? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Варіант 4 
1. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань. 
2. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 
3. Поняття господарської відповідальності за порушення господарсько-

договірних зобов’язань. 
Завдання 
У листопаді 2010 р. державне комерційне підприємство «Світанок» 

(позивач) звернулось з позовом до ТОВ ««Мрія» (відповідача) про звільнення 
орендованого приміщення, у зв’зку з закінченням строку дії договору оренди. 

Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 21 
січня 2007 року між відповідачем та позивачем було укладено договір оренди, 
за умовами якого позивач передав, а відповідач отримав в тимчасове 
користування нежитлове приміщення для розміщення магазину. Термін дії 
договору за згодою сторін визначено до 21 жовтня 2010 р. За тиждень до 
закінчення терміну дії договору позивач повідомив відповідача про свій намір 
використовувати означене нежитлове приміщення для власних потреб, та у 
зв’язку із цим просив відповідача про звільнення означеного примішення 
відразу після закінчення терміну дії договору оренди. Відповідач відмовився 
звільняти орендоване примішення, обгрунтовуючи це тим, що він належним 
чином виконував свої договірні обов’язки та має намір на укладення договору 
оренди на новий термін, що є його переважним правом. 

Яке рішення має постановити суд ? Чи може державне підприємство 
виступати орендодавцем за договором оренди державного майна ? Чим 
відрізняється поновлення (пролонгація) договору оренди від  укладення договору 
оренди на новий термін ? 

 
Варіант 5 
1. Підстави припинення господарських зобов’язань. 

2. Укладення договорів за державним замовленням. 

3. Загальна характеристика договорів, спрямованих на створення 
колективних угруповань. 

Завдання 
У грудні 2010 р. приватне підприємство «Отек» (позивач) звернулося з 

позовом до приватного підприємства «Промінь» (відповідача) про стягнення за 
договором будівельного підряду заборгованості за виконані роботи та пені за 
прострочення їх оплати. 

Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. У 
січні 2009 р. між позивачем та відповідачем був укладений договір 
будівельного підряду, за умовами якого позивач своєчасно виконав усі 
передбачені у проектній документації (додаток 1 до договору) будівельні 
роботи. Факт виконання робіт підтверджується актами здачі-приймання 
виконаних робіт, підписаними повноважними представниками позивача та 
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відповідача. Утім, незважаючи на прийняття виконаних робіт, їх оплату 
відповідачем було зроблено частково, у зв’язку із чим виникла заборгованість.  

Рішенням господарського суду у задоволенні позову було відмовлено. 
Рішення мотивовано тим, що відповідно до ст. 318 ГК України виконання робіт 
за договором підряду повинно проводитись на підставі проектно-кошторисної 
документації, в якій має бути чітко визначена ціна робіт, що є істотною 
умовою означеного договору. Відсутність цієї умови свідчить про проведення 
як підрядних робіт, так і їх часткову оплату, без достатньої правової підстави, 
що вимагає застосування наслідків, передбачених главою 83 книги 5 ЦК 
України  

Чи є законним рішення суду ? Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

Варіант 6 
1. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 
2. Кваліфікаційні ознаки та вимоги до змісту зовнішньоекономічного 
договору.  
3. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності. 
Завдання 
У квітні 2011 р. державне підприємство «Тракторний завод» (позивач) 

звернулось з позовом до комерційного банку «Б» (відповідача) про визнання 
недійсним договору застави, почилаючись на те, що останній укладено з 
порушення вимог чинного законодавства (по-перше, договір не був нотаріально 
посвідчений; по-друге, його договірні умови не були узгоджені з органом, 
уповноваженим управляти відповідним державним майном). 

Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 15 
березня березні 2010 р. між позивачем та відповідачем був укладений 
кредитний договір на суму 500000 грн., із строком повернення – до 15 березня 
2011 р. З метою забезпечення виконання зобов’язань позивача за кредитним 
договором, між ним та відповідачем у цьому ж місяці був укладений договір 
застави, за яким позивач передав відповідачу у заставу трактори на загальну 
суму 480000. Однак оскільки позивач є державним підприємством щодо якого у 
липні 2010 р. прийнято рішення про приватизацію, відсутність погодження на 
продовження дії договору застави з боку відповідних органів приватизації, на 
думку позивача, є підставою визнання спірного договору застави недійсним. 

Чи підлягає позов задоволенню ? За яких умов заставодержатель набуває 
право звернення стягнення на предмет застави ? Який порядок реалізації 
майна державних підприємств, що перебуває в заставі ? Чи може бути 
реалізований у примусовому порядку об’єкт спірного договору застави ? 
 

Варіант 7 
1. Істотні умови господарських договорів. 
2. Правові засади здійснення розрахунків за господарськими договорами. 
3. Загальна характеристика договорів про надання послуг у сфері 

господарювання. 
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Завдання 
У лютому 2008 р. ВАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат» (позивач) 

пред’явлено позов до Державного підприємства «Енергоринок» (відповідач) 
про спонукання до укладення договору та відшкодування  збитків,  завданих 
йому відмовою від укладення такого договору. 

У своїй позовній заяві позивач зазначив, що у зв’язку з отриманням 
ліцензії на енергопостачання у нього виникла необхідність укладення з 
відповідачем договору купівлі-продажу електроенергії. У жовтні 2007 р. ВАТ 
«Гірничо-збачачувальний комбінат» направив відповідачу підписаний проект 
договору купівлі-продажу електроенергії. Відповідач своїм листом повідомив 
позивача про те, що надісланий ним проект договору не відповідає вимогам 
чинного законодавства (за змістом проекту даного договору позивач виступив 
не як енергопостачальник, а як споживач електроенергії), у зв’язку із чим від 
відмовляється від його укладення в такому вигляді. В  обгрунтування своїх 
позовних вимог, позивач зазначив, що Державне підприємство «Енергоринок» 
як суб’єкт публічних зобов’язань, відповідно до вимог чинного законодавства 
(ст. 178 ГКУ, ст. 633 ЦК України) та своїх установчих документів зобов’язаний 
здійснювати продаж електроенергії кожному, хто донього звертається на 
законних підставах.  

Які переддоговірні спори можуть бути предметом судового розгляду ? Чи 
може бути предметом судового розгляду спір, пов’язаний зі спонуканням до 
укладення    договору ?  Чи є у даному випадку ДП «Енергоринок» суб’єктом 
публічних зобов’язань ? 

Яке рішення за даною справою мав постановити господарський суд  ? 
 
Варіант 8 
1. Поняття і джерела господарського договірного права України. 
2. Підстави звільнення від господарсько-договірної відповідальності. 
3. Господарсько-договірне забезпечення приватизаційних відносин в 

Україні.  
Завдання 
У листопаді 2010 р. ТОВ «Гарант» (позивач) звернулося з позовом до ТОВ 

«Регіональна зернова компанія» (відповідача) про визнання  недійсним 
договору купівлі-продажу пшениці, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 
спірний договір був підписаний від імені відповідача особою, яка не мала на це 
повноважень. 

Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 1 
вересня 2010 р. між ТОВ «Гарант» та ТОВ «Регіональна зернова компанія» був 
укладений договір, за яким ТОВ «Регіональна зернова компанія» було 
зобов’язано продати пшеницю 4, 3 класу, а  ТОВ «Гарант» прийняти і оплатити 
означений товар в асортименті, кількості та по ціні згідно накладним. Належне 
виконання договору підтверджено матеріалами справи (видатковими 
накладними, актами приймання-передавання тощо). Оплата проведена 
покупцем на загальну суму 59986 грн., що підтверджено квитанціями до 
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прибуткових касових ордерів. Однак позивач наполягає на визнанні договору 
недійсним та поверненні кожною із сторін другій усього одержаного за 
договором, з тих підстав, що договір від імені відповідача був підписаний 
Сотниковим І.М., який на момент укладення договору  не мав прав 
(представницьких повноважень) на здійснення правочинів від імені відповідача. 

Рішенням господарського суду у задоволенні позову відмовлено.  
Чи є правомірним таке рішення ? Чи дотримана у даному випадку 

письмова форма договору ? Які наслідки недотримання письмової форми 
договору ?  Чи можуть бути застосовані у даному випадку положення ЦК про 
наслідки подальшого схвалення дій представника при перевищенні наданих 
йому повноважень ? 

 
Варіант 9 
1. Порівняльна характеристика цивільного та господарського договорів. 
2. Укладення договору через мережу Internet. Поняття електронної форми 

договору. 
3. Господарсько-договірне забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. 
Завдання 
Наприкінці травня 2011 р. Державна податкова інспекція звернулася до 

господарського суду  з двома позовами: 
1) про визнання недійсним договору на надання послуг з монтажу та 

наладки спеціального обладнання, укладеного між Дочірнім підприємством 
«Торговий дім «Selmi»» та ТОВ «Опт-Трейдинг» у квітні 2011 р., як такого, що 
суперечить інтересам держави і суспільства. В обгрунтування своїх вимог 
позивач послався на те, що судовим рішенням, яке вступило у силу 12 травня 
2011 р., визнано недійсним Статут ТОВ «Опт-Трейдинг»; 

2) про визнання недійсним  договору підряду на проведення проектної 
роботи з розробленням конструкторської документації, укладеного між ТОВ 
«Верес» та ВАТ «Спільнота» у березні 2011 р., як такого, що суперечить 
інтересам держави і суспільства. В обгрунтування своїх вимог позивач послався 
на те, що спірна угода укладена до моменту державної реєстрації ТОВ «Верес». 
Під час судового розгляду було з’ясовано, що зобов’язання за спірним 
договором були виконані ТОВ «Верес» вже після його державної реєстрації 
(конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного 
акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено).  

Які рішення мав постановити суд за кожною з цих справ ? Обгрунтуйте 
свою відповідь. 
 

Варіант 10 
1. Основні тенденції розвитку та модернізації договірного права України. 
2. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 
3. Господарсько-договірне забезпечення інноваційної діяльності в Україні. 
Завдання 
28 листопада 2011 р. АТ «Світанок» (позивач) звернулось з позовом до АТ 

«Насіннє» (відповідача) про розірвання договору поставки насіння кукурудзи та 
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сої. Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 1 
січня 2010 між позивачем та відповідачем був укладений договір, за умовами 
якого відповідач був зобов’язаний постачати позивачу перед початком посівних 
сезонів (2011 р. - 2012 р.). насіння кукурудзи та сої. Означений договір був 
укладений позивачем з метою забезпечення своїх постійних партнерів – 
сільськогосподарських підприємств «Данко», «Нібулон» та ін. посівним 
матеріалом, та отримання від останніх за договорами поставки кукурудзяної та 
соєвої муки, необхідної для власного виробництва. 

У визначений договором термін (за 1 місяць до початку посівного сезону 
2011 р.) позивач не отримав насіння кукурудзи та сої, у зв’язку із чим 
неодноразово звертався до відповідача з листами про відпуск насіння і, в 
кінцевому результаті, був вимушений купувати насіння у інших суб’єктів 
господарювання для забезпечення своїх партнерів посівним матеріалом. Тільки 
після закінчення посівного сезону відповідач повідомив позивача про свою 
готовність виконати зобов’язання за договором, та відшкодувати понесені 
позивачем збитки. Утім позивач відмовився від прийняття простроченого 
відповідачем виконання зобов’язання та направив йому пропозицію про 
розірвання договору. Відповідач не погодився на розірвання договору, та у 
своїй відповіді позивачу зазначив, що останній неправомірно відмовляється від 
прийняття запропонованого ним виконання, оскільки така відмова є 
оперативно-господарською санкцією, яка не передбачена в укладеному між 
ними договорі. Зазначені обставини і стали підставою для звернення АТ 
«Світанок» до суду. 

Яке рішення повинен постановити суд ? Які правові наслідки 
несвоєчасного виконання господарсько-договірного зобов’язання ? Чи 
правомірною є відмова АТ «Світанок» від прийняття виконання зобов’язання ? 
У яких випадках сторона договору може розірвати договір в односторонньому 
(позасудовому) порядку ?  
 

2.7 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. 
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10. Аналогія права та аналогія закону як засоби подолання прогалин в 
регулюванні договірних відносин. 

11. Публічно-правові та приватно-правові елементи в господарсько-
договірній 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    

28. Межі господарсько-договірної відповідальності суб’єктів 
господарювання. 

29. Форми реалізації господарсько-договірної відповідальності. Строки 
позовної 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 господарсько-договірних 

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. 
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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 господарсько-договірної 

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. 
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. 
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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. 
 

2.8. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) Розподіл балів, % 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1.1. Тестування 25 

Індивідуальні завдання 25 

ЗМ 1.2. Тестування 25 

Індивідуальні завдання 25 

Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1 

Залік за результатами поточного контролю  або підсумковий 
контроль 

 

Усього за модулем 1  100% 
 

2.9. Рекомендована література: 
 

2.9.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2.Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – № 11. – Ст. 462. 
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– 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. 

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. 
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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. 
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