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1. Теми семінарських та практичних занять  

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Послуги які надають торгові посередники. 

2. Сутність торговельно-посередницької діяльності: 

2.1. Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької 

діяльності на ринку товарів та послуг. 

2.2.Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 

2.3.Функції торговельних посередників. 

2.4.Посередницькі операції, об’єкти і суб’єкти посередницьких операцій. 

3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької 

діяльності в Україні. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати установчі документи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати здійснення торговельної діяльності;  

- складати установчі документи. 

- визначати органи, які здійснюють реєстрацію підприємств 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські 

зобов’язання. Господарсько-договірні зобов’язання. 

Послуги які надають торгові посередники. Сутність торговельно-

посередницької діяльності. Функції торговельних посередників. Проблеми 

становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. 

Торговельно-посередницька діяльності. Господарсько-договірні 

зобов’язання. Зміст посередницької діяльності. Вільне волевиявлення. . Істотні 

умови господарського договору. Ціна договору. Строк дії договору. Загальний 

порядок укладання господарських договорів. Спрощений спосіб укладення 

господарських договорів. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження 

розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують 

досягнення сторонами згоди щодо умов договору. Укладання організаційно-

господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням 

суду.  

Рекомендована література до теми 1: 1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 5.1-5,5, 6.1-6.13 
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ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Характеристика посередницької діяльності та її класифікація 

2. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати установчі документи  підприємств посередницької діяльності. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати здійснення посередницької діяльності ;  

- складати установчі документи підприємств посередницької діяльності. 

-  визначати ознаки підприємств класифікації підприємств роздрібної торгівлі 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Характеристика посередницької діяльності у господарських відносинах. 

Принципи посередницької діяльності. Підстави посередницької діяльності. 

Правопорушення у сфері посередницької діяльності у господарювання. Межі 

посередницької діяльності. Досудовий порядок реалізації посередницької 

діяльності. Строки реалізації посередницької діяльності. Господарські санкції 

як правовий засіб відповідальності у сфері посередницької діяльності.  

Рекомендована література до теми 2: 1.1, 1.2.3. 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1-5.5, 6.1-6.13 

 

 

ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ 

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Основи посередницької логістики 

2. Види посередників та їх функції 

3. Транспортні термінали як вид логістичних посередників. 

4. Шляхи об’єднання посередників 

5. Організація торговельно-посередницької логістики. 

6. Інтегрована торговельна логістика. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати  логістичні схеми підприємств посередницької діяльності. 
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Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати організацію посередницької  логістики;  

- складати  документи для логістики підприємств посередницької діяльності. 

-  визначати ознаки  логістики роздрібної торгівлі 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Основи посередницької логістики. Види посередників. Суб’єкт посередників.. 

Функції посередників. Заходи щодо посередництва суб’єктів підприємництва. 

Досудова санація. Судові процедури, що застосовуються до 

неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова 

угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація 

банкрута. Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного 

боржника. Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за 

порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. 

Приховування посередницької діяльності. Організація торговельно-

посередницької логістики. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.16, 1.5.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1-5.5, 6.1-6.13 

 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО-

ПОСЕРЕДНИЦТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ. АРБІТРАЖНІ УГОДИ 

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Визначення та ознаки зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Учасники й суб'єкти торговельного-посередництва в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

3. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). 

5. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Арбітражна угода. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати  види зовнішньоекономічних договорів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати зміст зовнішньоекономічного договору;  

- складати  арбітражні угоди та  документи для підприємств. 

-  визначати ознаки   зовнішньоекономічної діяльності  
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність.  

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної 

діяльності та зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування 

зовнішньоекономічних операцій.  

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.  

Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютна 

виручка від зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. 

Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Визначення зовнішньоекономічного договору (контракту). Ознаки 

зовнішньоекономічного договору (контракту). Види зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

Сфера дії права, що застосовується до господарського договору в 

міжнародних приватноправових відносинах. 

Сторони зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). Реєстрація 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

 

Рекомендована література до теми 4: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 

1.4.2, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.1-5.5, 6.1-6.13 

 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО-ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ЙОГО 

ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ: ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА, ВИДИ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОГОВОРІВ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Комерційне посередництво (агентські відносини). 

2. Правове регулювання перевезення вантажів. 

3. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). 

4. Види торговельно-посередницької діяльності, типи посередників, 

характеристика виконуваних функцій 
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5. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів факторингу. 

6. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів 

франчайзингу. 

7. Міжнародно-правове регулювання та особливості лізингових договорів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. Предмет 

агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без 

повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського 

договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері 

господарювання. 

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір 

перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов 

перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення 

вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. 

Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного 

експедирування. 

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на 

капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права 

замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 

Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. 

Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. 

Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні 

інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій. 

Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види 

інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза проектів.  

Рекомендована література до теми 5: 1.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.1-5.5, 6.1-6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Завдання для самостійної роботи 
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Зробити порівняльну характеристику підстав укладання 

господарського договору у торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Охарактеризувати істотні умови торговельно-посередницького 

договору. 

3. Вказати відмінності в порядку встановлення в договорі звичайних та 

випадкових умов у торговельно-посередницькій діяльності. 

4. Визначити особливості укладання попередніх договорів у торговельно-

посередницькій діяльності. 

5. Охарактеризувати порядок та особливості укладання господарських 

договорів за державним замовленням у торговельно-посередницькій діяльності. 

6. Пояснити особливості укладання господарських договорів на основі 

вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів у торговельно-

посередницькій діяльності. 

7. Охарактеризувати особливості укладання господарських договорів на 

біржах, ярмарках та публічних торгах у торговельно-посередницькій діяльності. 

8. Визначити порядок укладання організаційно-господарських договорів у 

торговельно-посередницькій діяльності. 

9. Охарактеризувати порядок укладання торговельно-посередницького 

договору за рішенням суду. 

Рекомендована література до теми 1: 1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 5.7, 5.12, 6.1 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Визначити підстави та умови зменшення розміру та звільнення від 

господарської відповідальності у торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Зробити порівняльний аналіз правових наслідків прострочення 

боржника та прострочення кредитора у торговельно-посередницькій діяльності. 

3. Охарактеризувати господарські санкції як правовий засіб 

відповідальності у сфері торговельно-посередницькій діяльності. 

4. Визначити порядок відшкодування додаткових витрат, понесених 

стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою 

стороною у торговельно-посередницькій діяльності. 

5. Охарактеризувати неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який 

сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного 

виконання зобов’язання другою стороною у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

6. Вказати порядок визначення розміру штрафних санкцій у торговельно-

посередницькій діяльності. 

7. Охарактеризувати порядок застосування штрафних санкцій у 
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торговельно-посередницькій діяльності. 

8. Вказати підстави та умови вилучення прибутку (доходу) у торговельно-

посередницькій діяльності. 

Рекомендована література до теми 2: 1.1, 1.2.3. 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.31, 5.32, 6.1 

 

ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ 

1. Охарактеризувати порядок визнання наявності або відсутності прав 

учасників відносин у сфері торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Визначити засади визнання повністю або частково недійсними актів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, 

що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта 

господарювання у сфері торговельно-посередницькій діяльності. 

3. Охарактеризувати порядок визнання недійсними господарських угод у 

торговельно-посередницькій діяльності. 

4. Визначити особливості створення та функціонування спільних підприємств. 

5. Охарактеризувати правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 

 

Рекомендована література до теми 3: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.16, 1.5.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.27, 5.28, 6.1 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО-

ПОСЕРЕДНИЦТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ). АРБІТРАЖНІ 

УГОДИ 

1. Розкрити принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Визначити особливості державної реєстрація зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

3. Охарактеризувати засоби митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

4. Визначити принципи оподаткування при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Розкрити умови одержання суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. 

6. Охарактеризувати засоби захисту державою прав та законних інтересів 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

7. Визначити особливості створення та функціонування спільних 

підприємств. 

8. Охарактеризувати правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 
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Рекомендована література до теми 4: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 

1.4.2, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.6, 5.7, 5.19, 6.1 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО-ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ЙОГО 

ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ: ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА, ВИДИ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Надати правову характеристику депозитним операціям банків. 

2. Визначити особливості розрахункових операцій банків. 

3. Визначити засоби контролю банку за використанням кредиту. 

4. Надати правову характеристику кредитному договору. 

5. Дослідити особливості факторингових послуг банків. 

6. Визначити умови та порядок проведення лізингових операцій банків. 

7. Надати правову характеристику договору страхування. 

8. Визначити особливі умови припинення діяльності фондової біржі. 

9. Охарактеризувати особливості правового статусу Рахункової палати. 

10. Визначити повноваження Держфініспекції. 

11. Охарактеризувати особливості правового статусу Аудиторська палата. 

Рекомендована література до теми 5: 1.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.3, 5.19, 5.21, 6.1 

 

 

ТЕМА 6. РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ У МІЖНАРОДНИХ 

КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ (ТРЕТЕЙСЬКИХ) СУДАХ 

1. Визначити підстави виникнення агентських відносин. 

2. Охарактеризувати порядок схвалення угоди, укладеної комерційним 

агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

3. Дослідити порядок передачі прав комерційного агента. 

4. Визначити припинення агентського договору. 

5. Вказати особливості приймання вантажу до перевезення та одержання 

вантажу в пункті призначення. 

6. Охарактеризувати особливості відповідальності за договором 

перевезення. 

7. Надати правову характеристику договору експедирування. 

8. Визначити правовий статус сторін за договором генерального підряду. 

9. Охарактеризувати умови укладання та виконання договорів підряду в 

капітальному будівництві. 

10. Визначити особливості розрахунків за договором підряду. 

11. Надати правову характеристику видам інвестицій. 

12. Визначити особливості інноваційної діяльності. 

Рекомендована література до теми 6: 1.1, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.1, 

1.3.2,1.3.5, 1.3.11, 1.3.24, 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.6, 5.6, 5.7, 

5.21, 5.30, 6.1 

 



11 

 

6. Індивідуальні завдання 

 
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

проблематикою даної теми 

1. Послуги які надають торгові посередники. 

2. Сутність торговельно-посередницької діяльності: 

3. Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності 

на ринку товарів та послуг. 

4. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 

5. Функції торговельних посередників. 

6. Посередницькі операції, об’єкти і суб’єкти посередницьких операцій. 

7. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької 

діяльності в Україні. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Зробити порівняльну характеристику підстав укладання господарського 

договору у торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Охарактеризувати істотні умови торговельно-посередницького договору. 

3. Вказати відмінності в порядку встановлення в договорі звичайних та 

випадкових умов у торговельно-посередницькій діяльності. 

4. Визначити особливості укладання попередніх договорів у торговельно-

посередницькій діяльності. 

5. Охарактеризувати порядок та особливості укладання господарських 

договорів за державним замовленням у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

6. Пояснити особливості укладання господарських договорів на основі 

вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів у 

торговельно-посередницькій діяльності. 

7. Охарактеризувати особливості укладання господарських договорів на 

біржах, ярмарках та публічних торгах у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

8. Визначити порядок укладання організаційно-господарських договорів у 

торговельно-посередницькій діяльності. 

9. Охарактеризувати порядок укладання торговельно-посередницького 

договору за рішенням суду. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

проблематикою даної теми 
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1. Характеристика посередницької діяльності та її класифікація 

2. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Визначити підстави та умови зменшення розміру та звільнення від 

господарської відповідальності у торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Зробити порівняльний аналіз правових наслідків прострочення боржника 

та прострочення кредитора у торговельно-посередницькій діяльності. 

3. Охарактеризувати господарські санкції як правовий засіб 

відповідальності у сфері торговельно-посередницькій діяльності. 

4. Визначити порядок відшкодування додаткових витрат, понесених 

стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою 

стороною у торговельно-посередницькій діяльності. 

5. Охарактеризувати неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який 

сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного 

виконання зобов’язання другою стороною у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

6. Вказати порядок визначення розміру штрафних санкцій у торговельно-

посередницькій діяльності. 

7. Охарактеризувати порядок застосування штрафних санкцій у 

торговельно-посередницькій діяльності. 

8. Вказати підстави та умови вилучення прибутку (доходу) у торговельно-

посередницькій діяльності. 

 

ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ 

 

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

проблематикою даної теми 

1. Основи посередницької логістики 

2. Види посередників та їх функції 

3. Транспортні термінали як вид логістичних посередників. 

4. Шляхи об’єднання посередників 

5. Організація торговельно-посередницької логістики. 
6. Інтегрована торговельна логістика. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Охарактеризувати порядок визнання наявності або відсутності прав 

учасників відносин у сфері торговельно-посередницькій діяльності. 

2. Визначити засади визнання повністю або частково недійсними актів 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів 

інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та 

законні інтереси суб’єкта господарювання у сфері торговельно-

посередницькій діяльності. 

3. Охарактеризувати порядок визнання недійсними господарських угод у 

торговельно-посередницькій діяльності. 
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4. Визначити особливості створення та функціонування спільних 

підприємств. 

5. Охарактеризувати правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО-

ПОСЕРЕДНИЦТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ). АРБІТРАЖНІ 

УГОДИ 

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

проблематикою даної теми 

1. Визначення та ознаки зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Учасники й суб'єкти торговельного-посередництва в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

3. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). 

5. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Арбітражна угода. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Розкрити принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Визначити особливості державної реєстрація зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

3. Охарактеризувати засоби митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

4. Визначити принципи оподаткування при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Розкрити умови одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

кредитів в іноземних фінансових установах. 

6. Охарактеризувати засоби захисту державою прав та законних інтересів 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у торговельно-посередницькій 

діяльності. 

7. Визначити особливості створення та функціонування спільних 

підприємств. 

8. Охарактеризувати правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО-ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ЙОГО 

ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ: ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА, ВИДИ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

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

проблематикою даної теми 

1. Комерційне посередництво (агентські відносини). 

2. Правове регулювання перевезення вантажів. 



14 

 

3. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). 

4. Види торговельно-посередницької діяльності, типи посередників, 

характеристика виконуваних функцій 

5. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів факторингу. 

6. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів 

франчайзингу. 

7. Міжнародно-правове регулювання та особливості лізингових договорів. 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Надати правову характеристику депозитним операціям банків. 

2. Визначити особливості розрахункових операцій банків. 

3. Визначити засоби контролю банку за використанням кредиту. 

4. Надати правову характеристику кредитному договору. 

5. Дослідити особливості факторингових послуг банків. 

6. Визначити умови та порядок проведення лізингових операцій банків. 

7. Надати правову характеристику договору страхування. 

8. Визначити особливі умови припинення діяльності фондової біржі. 

9. Охарактеризувати особливості правового статусу Рахункової палати. 

10. Визначити повноваження Держфініспекції. 

11. Охарактеризувати особливості правового статусу Аудиторська палата 

України. 

 

ТЕМА 6. РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ У МІЖНАРОДНИХ 

КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ (ТРЕТЕЙСЬКИХ) СУДАХ 

 

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

проблематикою даної теми 

1. Передача справи сформованому складу постійно діючого 

(інституціонального) міжнародного арбітражного (третейського) суду та 

усні слухання.  

2. Поняття, форма і порядок ухвали арбітражного рішення постійно діючого 

(інституціонального) міжнародного арбітражного (третейського) суду. 

3. Розгляд спору в арбітражному суді ad hoc.  

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Визначити підстави виникнення агентських відносин. 

2. Охарактеризувати порядок схвалення угоди, укладеної комерційним 

агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням 

повноважень. 

3. Дослідити порядок передачі прав комерційного агента. 

4. Визначити припинення агентського договору. 

5. Вказати особливості приймання вантажу до перевезення та одержання 

вантажу в пункті призначення. 

6. Охарактеризувати особливості відповідальності за договором перевезення. 

7. Надати правову характеристику договору транспортного експедирування. 
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8. Визначити правовий статус сторін за договором генерального підряду. 

9. Охарактеризувати умови укладання та виконання договорів підряду в 

капітальному будівництві. 

10. Визначити особливості розрахунків за договором підряду на капітальне 

будівництво. 

11. Надати правову характеристику видам інвестицій. 

12. Визначити особливості інноваційної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі теми дисципліни «Правове регулювання торговельно-

посередницької діяльності».  
Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями.  

Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання  теми дисципліни «Правове регулювання 
торговельно-посередницької діяльності»,  розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань  
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
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2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, 
прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички 
та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 
виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки по темі 
дисципліни «Правове регулювання торговельно-посередницької 
діяльності», які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки по темі дисципліни «Правове регулювання торговельно-
посередницької діяльності», не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

4. Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

 

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

за темами, узгодженими із викладачем – до 15 балів. 

2. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих 

питань тем курсу – до 5 балів. 

3. Підготовка презентації певної теми навчального заняття у системі 

«Power Pointe» – до 15 балів. 

4. 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. 

5. Конспектування авторефератів дисертацій, що присвячені проблемам, 

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

на питання – до 5 балів. 

6. Конспектування наукових статей, що присвячені проблемам, 

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

на питання – до 5 балів. 

7. 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. 

8. Конспектування навчальних видань, присвячених проблемам, 

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

відповіді на питання – до 5 балів. 
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5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

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. 
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7. Методи навчання 

До методів навчання дисципліни «Правове регулювання торговельно-

посередницької діяльності» відносять лекції, семінарські заняття, консультації, 

опитування, бесіди, що передбачають послідовне викладення інформації, 

активізацію уваги здобувачів вищої освіти, прийоми порівняння та аналогій, 

виділення головного, підбиття підсумків та діалог зі студентами, опитування 

тощо. Тип методики, що обирається для проведення заняття певною мірою 

залежить від особливостей студентської групи, з якою він працює. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах 

з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається 

даною програмою. 

На семінарському заняття теоретичні знання, отримані студентами під час 

лекції та самостійної підготовки, мають були поглиблені, деталізовані. Не 

зрозумілі моменти з’ясовуються, викладач може перевірити ступіть підготовки 

до заняття студентів як у формі опитування, так й проведення письмової 

самостійної роботи. Наукове мислення та вміння доцільно використовувати 

спеціалізовані терміни набувається студентами під час виступів, діалогів та 

участі у ділових іграх, що дозволяють закріпити отримані знання за допомогою 

практичних ситуацій. Особливе місце у структурі семінарського заняття має 

належати обговоренню наукових статей і монографій і навчальним доповідям, 

при підготовці яких студенти повинні продемонструвати знання та вміння, 

пов’язані з творчою самостійністю і вмінням сприймати й розуміти навчальні 

та наукові матеріали. 

На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами 

реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати 

свою позицію тощо. 

Підсумкові оцінки за семінарське заняття вносяться у відповідний 

журнал. Під час аудиторних занять також використовуються наочні та 

практичні методи навчання.  

Індивідуальне навчальне заняття, у разі такої потреби, проводиться з 

окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття 

організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального 

навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг 

занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках – 

повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або 

кваліфікаційного рівня. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім 

державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом 

студента. 
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У формі консультації студент може отримати відповіді від викладача на 

конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів 

їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або 

проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує 

студентів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з 

теоретичних питань навчальної дисципліни. 

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається навчальним планом. 
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8. Методи контролю 

Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці 

можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, активність 

та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання 

лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для самостійного 

вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських 

конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт. 

Викладач може встановлювати заохочувальні бали за активну участь в 

обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову 

індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання і 

захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, 

олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також 

вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід 

однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума 

не повинна перевищувати максимально допустиме значення. 

За бажанням студент може складати підсумковий залік з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 

залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів. 

Поточний контроль – проведення семінарських і практичних занять. 

Модульний контроль – виконання модульних контрольних робіт за 

темами 1-3 та 4,5. 

Підсумковий контроль – екзамен. 

 



22 

 

 


