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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

Важливу роль у засвоєнні навчальних матеріалів дисципліни 

«Господарське право» відіграє не лише активна участь здобувачів вищої освіти 

на лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна та індивідуальна 

робота, спрямована по поглиблене вивчення дисципліни та виконання 

індивідуально-дослідних завдань. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

занять. Самостійна та індивідуальна робота над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, а також вдома.  

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання покликані 

передусім активізувати творчу самостійну роботу студента, який може обирати 

з тих видів і форм, що були рекомендовані викладачем. 

Запропоновані завдання, якщо інше не визначено, можна виконувати у 

формі есе, порівняльних таблиць, схем, аналітичного огляду.  

Теми доповідей, статей та інших видів індивідуально-дослідних завдань 

охоплюють змістовні питання, які потребують самостійної, творчої та 

цілеспрямованої роботи щодо опанування правових актів, навчальних та 

наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються та обговорюються під 

час відповідних занять, або без доповіді перевіряються і оцінюються 

викладачем. Питання, що найбільше зацікавили студента можуть стати 

основою подальшого наукового дослідження, результатом якого може бути 

виступ на науковому гуртку кафедри, участь у круглому столі чи конференції 

тощо.   

 

Методичні рекомендації щодо підготовки,  оформлення та захисту 

основних форм індивідуально-дослідних завдань 

 

Згідно Інструкції щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, 

рецензування та захисту письмових робіт, затвердженої Наказом ректора 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 03 квітня 

2007 р. № 123, реферат є однією з основних форм самостійної роботи студентів 

і засобом контролю за засвоєнням навчального і нормативного матеріалу в 

обсязі, встановленому програмою. Реферат являє собою стислий виклад 

змісту монографії (однієї або декількох книг), тематичної групи наукових 

статей, матеріалів наукових публікацій з певної проблеми, питання, 

дискусії або концепції. 

Реферат оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New 

Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 



середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також 

подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема реферату; 

прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 

навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, реферат складається з наступних частин: зміст, вступ, головна 

частина, висновок, список використаної літератури. Зміст реферату друкується 

на другому листі роботи. Кожну структурну частину письмової роботи треба 

починати з нової сторінки. Сторінки письмової роботи повинні бути 

пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, а нумерація 

починається проставлятися зі вступу).  

У вступі зазначаються питання й порядок, у якому вони будуть 

розглядатися, стисло обґрунтовується актуальність теми. По можливості 

наводиться історія питання, що розглядається. 

Головна частина реферату повинна складатися з 2-3 вузлових питань. Саме 

в цій частині розкривається сутність проблеми, викладається основний зміст 

теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення, висновки. Матеріал 

треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних 

відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи. 

Літературні джерела здобувач вищої освіти підбирає самостійно. Для 

підготовки реферату рекомендується використовувати каталог 

періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. 

Найбільша кількість публікацій з питань господарського права міститься у 

наукових фахових юридичних журналах.  

Захист реферату здійснюється в індивідуальному порядку. Процедура 

захисту включає в себе представлення роботи у формі доповіді (до 5-ти хв.) з 

викладом її основних положень, висновків тощо. 

 

Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного словника 

Комплексний термінологічний словник складається з усіх тем дисципліни 

«Судова фінансово-економічна експертиза» і містить не менше 60 термінів. 

Терміни повинні розміщатися в алфавітному порядку.  



Словник оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 

мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. 

До роботи докладається список використаних джерел, кількість яких 

має бути не менше 5 (п’яти). 

 

Підготовка есе 

Одним з видів індивідуально-дослідних робіт є есе. Есе – коротке твір на 

задану тему, що розкриває і обґрунтовує думку, висловлену в його назві. По 

суті, есе являє собою стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох 

книг), тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. Есе має бути схематичним і 

структурованим.  

Есе оформлюють рукописним способом або за допомогою комп'ютерної 

техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 

півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна 

висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку 

повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність 

тексту повинна бути однаковою. Можна також додатково подати таблиці та 

ілюстрації. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема есе; прізвище та 

ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру навчального 

взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали викладача, 

що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, есе складається з наступних частин: вступ, де відображається 

актуальність обраного питання, основна частина та висновок, а також список 

використаної літератури. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані 

(титульний аркуш є першою сторінкою, але нумерація починається 

проставлятися зі вступу). Загальний обсяг роботи складає 5-6 сторінок.  

В основній частині розкривається сутність проблеми, викладається 

основний зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення та 

аналіз. Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень 

та непотрібних відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи, статті, що використовувалися студентом мають бути 

доданими до есе (у паперовому чи електронному варіанті обов’язково із 



вихідними даними наукового журналу тощо). 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки есе 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів. 

За необхідності, захист есе здійснюється в індивідуальному порядку. 

Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі 

доповіді (до 5-ти хв.) з викладом її основних положень, висновків тощо.  

 

Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо 

присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, доповіді за ними та відповіді на питання 

Аналітичний огляд передбачає опрацювання літератури та наукових 

джерел з метою виявлення загальних рис ступеню вивчення обраної проблеми. 

Обґрунтування актуальності обраного дослідження та перспектив його 

розвитку. Зазначення основних авторів, що займаються вивченням обраного 

питання та їх досягнень у цій галузі.  

Кількість опрацьованих джерел (за виключенням монографій) має бути не 

менше 5 (п’ятьох). Обсяг роботи – друкованих 5-10 аркушів, додати список 

використаних джерел.  

 

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з 

проблематики навчального курсу  

Доповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне 

питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового 

дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, 

пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, 

семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. 

Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і 

складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, 

додатки, посилання тощо. 

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з доповіддю 

має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези доповіді готують 

до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог щодо публікації у 

конкретному виданні.  

 

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт. 

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі: 

 неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних 

рекомендаціях; 

 неохайного оформлення; 

 відсутності посилання на джерела, що були використані; 

 використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять перевірку 

на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 80%). 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Пропоновані види й форми самостійних та індивідуально-дослідних 

завдань,  а також критерії їх оцінювання. 

 

1. Підготовка та захист есе на засідання наукового гуртка (або на 

семінарському занятті) за пропонованою тематикою з курсу, а також за темами, 

узгодженими із викладачем. 

2. Розробка сценарію ділової гри на семінарське заняття. 

3. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих 

питань тем курсу.  

4. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики навчального 

курсу. 

5. Підготовка наукової фахової статті з проблематики навчального курсу 

та її видання. 

6. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл 

тощо з проблематики навчального курсу. 

7. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з 

проблематики навчального курсу. 

8.  Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства та оформлення їх у вигляді тез доповідей чи есе (із захистом)  

9. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій або наукових статей (не 

менше 5), присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, та оформлення його у вигляді тез доповідей чи есе (із захистом). 

10.  Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури 

за певною темою курсу, що включає позиції, опубліковані за останні три роки. 

11.  Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права з питань, що входять до курсу 

«Господарське право».  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

12. Підготовка та захист есе за пропонованою тематикою з курсу, а також 

за темами, узгодженими із викладачем – до 15 балів. 

13. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих 

питань тем курсу – до 5 балів. 

14. Підготовка презентації певної теми навчального заняття у системі 

«Power Pointe» – до 15 балів. 

15. Конспектування монографій (окремих їх розділів, підрозділів тощо), 

які присвячені проблемам, визначених у межах тематики навчальних занять, 

доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 балів. 

16. Конспектування авторефератів дисертацій, що присвячені проблемам, 

визначених у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді 

на питання – до 5 балів. 

17. Конспектування наукових статей, що присвячені проблемам, 

визначених у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді 

на питання – до 5 балів. 

18. Конспектування опублікованих доповідей на конференціях, матеріалів 



наукових круглих столів, семінарів тощо, присвячені проблемам, визначених у 

межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – 

до 5 балів. 

19. Конспектування навчальних видань, присвячених проблемам, 

визначених у межах тематики занять з дисципліни, доповіді за ними та 

відповіді на питання – до 5 балів. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

1. Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що 

входять до модулю – до 15 балів. 

2. Складання таблиць за проблематикою тем, що входять до модулю – до 

5 балів. 

3. Складання схем за проблематикою тем, що входять до модулю – до 5 

балів. 

4. Підготовка презентації певної теми навчального заняття у системі 

«Power Pointe» – до 15 балів. 

5. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики навчального 

курсу – до 30 балів. 

6. Підготовка наукової статті з проблематики навчального курсу та її 

видання – до 30 балів. 

7. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл 

тощо з проблематики навчального курсу та її видання – до 30 балів. 

8. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з 

проблематики навчального курсу та її друк – до 15 балів. 

9. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства – до 15 балів. 

10. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури 

за певною темою курсу, який включає позиції, опубліковані за останні три роки 

– до 10 балів. 

11. Підготовка кросвордів за тематикою певного навчального заняття, що 

входить до модулю – до 10 балів. 

12. Розробка сценарію ділової гри на практичне або семінарське заняття, а 

також завдань, питань та відповідей на них – до 30 балів. 

13. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців у сфері господарських правовідносин – до 5 балів. 

14. Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не 

передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, але 

узгоджених і схвалених викладачем – до 15 балів. 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуально-дослідні завдання. 

 
ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ДОГОВОРІВ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Договір поставки. 

2. Договір купівлі-продажу. 

3. Договір міни. 

4. Договір зберігання майна в товарному складі. 

5. Договір оренди та лізингу. 

6. Підрядні договори. 

7. Транспортні договори. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Розробити схему «Види господарських договорів». 

2. Скласти порівняльну таблицю «Істотні умови господарського договору». 

3. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Звичайні умови 

господарського договору». 

4. Розробити таблицю «Випадкові умови господарського договору». 

5. Скласти таблицю «Універсальна модель господарського договору». 

 

ТЕМА 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Правопорушення у сфері господарювання. 

2. Відповідальність за порушення грошових зобов’язань. 

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

4. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

5. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

6. Цивільна відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності. 

7. Склад та розмір відшкодування збитків. 

8. Матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених 

законом. 

9. Неустойка, штраф, пеня в цивільному та господарському праві. 

10. Види та характеристика оперативно-господарських санкцій. 

11. Застосування оперативно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання. 

12. Види та характеристика адміністративно-господарських санкцій. 

13. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання. 

 



Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Скласти схему-характеристику видів господарсько-правової 

відповідальності. 

2. Підготувати таблицю «Строки застосування господарсько-правової 

відповідальності» 

3. Розробити таблицю-характеристику принципи господарсько-правової 

відповідальності. 

4. Скласти порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського 

кодексів України про відшкодування збитків. 

5. Підготувати порівняльну таблицю положень Цивільного та 

Господарського кодексів України про штрафні санкції. 

6.  Скласти порівняльну таблицю положень про оперативно-господарські 

санкції Господарського кодексу та аналогічних положень Цивільного кодексу 

України. 

7. Розробити схему адміністративно-майнових та господарсько-

організаційних адміністративно-господарських санкцій. 

8. Підготувати таблицю-характеристику адміністративно-майнових 

адміністративно-господарських санкцій. 

9. Розробити таблицю-характеристику господарсько-організаційних 

адміністративно-господарських санкцій. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Правові засоби запобігання банкрутству. 

2. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання. 

3. Реорганізація та реструктуризація підприємств. 

4. Стадії провадження у справах про банкрутство. 

5. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство. 

6. Види правопорушень законодавства про банкрутство. 

7. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

8. Правове регулювання процедури банкрутства в державах 

пострадянського простору. 

9. Юридичне забезпечення процедури банкрутства у країнах Євросоюзу. 

10. Формування законодавства про банкрутство: світова практика. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти схему-характеристику «Законодавство про банкрутство». 

2. Підготувати таблицю-характеристику «Ознаки банкрутства». 

3. Розробити таблицю-характеристику «Підстави порушення провадження у 

справі про банкрутство». 

4. Скласти таблицю-характеристику «Учасники провадження у справі про 

банкрутство». 

5. Підготувати таблицю-характеристику «Стадії провадження у справі про 



банкрутство». 

6. Розробити таблицю-характеристику «Судові процедури, що 

застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство». 

7. Скласти таблицю-характеристику «Розпорядження майном боржника як 

судова процедура у справі про банкрутство». 

8. Підготувати таблицю-характеристику «Санація боржника як судова 

процедура у справі про банкрутство». 

9. Розробити таблицю-характеристику «Мирова угода як судова процедура 

у справі про банкрутство». 

10. Підготувати таблицю-характеристику «Ліквідаційна процедура у справі 

про банкрутство». 

11. Скласти порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів господарювання 

різних організаційно-правових форм (кооперативи, господарські товариства, 

фермерські господарства)». 

12. Розробити порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів з виключним 

видом діяльності (банки, інститути спільного інвестування, страхові компанії)». 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

2. Сфера торгівлі та її правове регулювання. 

3. Договори, що укладаються у сфері торгівлі. 

4. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 

5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

6. Договір енергопостачання. 

7. Правила продажу не продовольчих та продовольчих товарів. Особливості 

торгівлі на ринках. 

8. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення торгової 

діяльності. 

9. Оренда майна у сфері господарських відносин. 

10. Лізинг у сфері господарської діяльності. 

11. Торговельно-біржова діяльність. 

12. Міна (бартер) у сфері господарювання. 

13. Зберігання у товарному складі. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти проект господарського договору купівлі-продажу. 

2. Підготувати проект договору поставки. 

3. Розробити проект договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

4. Скласти проект договору міни (бартеру). 

5. Підготувати проект договору зберігання у товарному складі. 

6. Розробити проект договору постачання енергетичними та іншими 

ресурсами. 

7. Скласти проект договору на користування чужим майном (договір 



оренди, договір лізингу). 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Відкриття рахунків у банках України. 

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в 

іноземних банках. 

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів 

підприємництва. 

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями. 

5. Правове регулювання обігу готівки. 

6. Кредит як форма інвестування. 

7. Кредитні ресурси. 

8. Кредитування суб’єктів господарювання. 

9. Правові проблеми іпотеки в Україні. 

10. Законодавство про страхування у сфері господарювання. 

11. Фондова біржа. 

12. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних 

паперів. 

13. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. 

14. Державний фінансовий аудит. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти проект договору на розрахункове обслуговування. 

2. Підготувати проект договору банківського вкладу (депозиту). 

3. Розробити проект договору страхування. 

4. Скласти проект кредитного договору. 

5. Підготувати проект договору факторингу. 

6. Розробити проект договору на проведення аудиту. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Предмет агентського договору. 

2. Немонопольні і монопольні агентські відносини. 

3. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. 

4. Відповідальність за порушення агентського договору. 

5. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання. 

6. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. 

7. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. 

8. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). 

9. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне 

будівництво. 



10. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

11. Інвестування інноваційної діяльності. 

12. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

13. Державна експертиза інноваційних проектів. 

14. Законодавство про інноваційну діяльність. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти проект агентського договору. 

2. Підготувати проект договору перевезення вантажу. 

3. Розробити проект договору підряду на капітальне будівництво. 

4. Скласти проект договору на створення та передачу науково-технічної 

продукції. 

5. Підготувати проект договору комерційної концесії. 

 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

2. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції. 

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

5. Правове регулювання інвестування за кордон. 

6. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Скласти таблицю-характеристику вільних економічних зон, що 

функціонують на території України. 

2. Підготувати перелік правових актів, що регулюють порядок відкриття 

представництв іноземних суб’єктів господарювання в Україні. 

3. Скласти перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту 

іноземних інвесторів. 

4. Розробити перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту 

вітчизняних суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічних відносинах. 

 

ТЕМА 8. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

СПОЖИВАЧІВ. 

Теми для есе, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за 

проблематикою даної теми. 

1. Механізми захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання. 

2. Нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів 

господарювання. 

3. Адміністративний захист прав та законних інтересів суб‘єктів 

господарської діяльності. 

4. Претензійний порядок врегулювання спорів. 



5. Судовий захист прав суб‘єктів господарювання. 

6. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання. 

7. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні 

незаконними актами державних органів. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти два переліки способів захисту за Цивільним і Господарським 

кодексами. 

2. Розробити таблицю «Система і повноваження господарських судів в 

Україні». 

3. Скласти таблицю про підвідомчість і підсудність спорів за 

Господарським процесуальним кодексом України. 

4. Підготувати задачу на тему «Територіальна підсудність». 

5. Розробити проект претензії. 

6. Скласти відповідь на претензію. 

7. Підготувати проект позову. 

8. Розробити перелік документів, які можуть додаватися до позову. 

9. Скласти таблицю «Загальна характеристика основних стадій розгляду 

спору господарським судом». 

10. Підготувати таблицю-характеристику апеляційного оскарження. 

11. Розробити таблицю-характеристику касаційного оскарження. 

 

 


