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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни «ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
ТЕМА 1: ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самостійного вивчення: 
 

Торговельно-посередницька діяльність. Загальний порядок укладання 

договорів. Правове регулювання  в торговельно-посередницькій діяльності 

господарських договорів.  

Господарсько-договірні зобов’язання. Зміст посередницької діяльності. 

Вільне волевиявлення.  Істотні умови господарського договору. Ціна 

договору. Строк дії договору.  

Укладання господарських договорів. Спрощений спосіб укладання 

господарських договорів. Протокол розбіжностей.  

 

1)  Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

торговельно-посередницької діяльності. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть документи: заява про реєстрацію; установчий договір. 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Поняття торговельно-посередницької діяльності, види торговельно-

посередницької діяльності, відповідальність учасників господарських 

відносин. 

Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері 

господарювання: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-

господарські санкції.  

Невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання. 

Порушення правил здійснення господарської діяльності. 

Строки реалізації торговельно-посередницької діяльності. 

Адміністративно-господарські санкції в торговельно-посередницької 

діяльності. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання. Види адміністративно-господарських санкцій. Вилучення 

прибутку (доходу). Адміністративно-господарський штраф. Стягнення зборів 

(обов’язкових платежів). Застосування антидемпінгових заходів. Припинення 

експортно-імпортних операцій.  

 



1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються 

проблеми торговельно-посередницької діяльності. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

4) Складіть документи: 

- Протокол установчих зборів  

 

 

ТЕМА 3. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Ефективність функціонування логістичних та сервісних систем. 

Укрупнення виробничих і посередницьких структур - основна тенденція 

розвитку світового ринкового механізму. 

Організаційно-економічні умови і матеріальна база для утворення 

потужних і ефективних інтегрованих логістичних систем. 

Необхідність поширення завдань і функцій посередницьких організацій, 

сприяння підвищенню рівня сервісу. 

Загальна теорія логістики комерційного посередництва. Торговельна 

логістика. Комерційне посередництво  - процес надання товаровиробникам і 

споживачам послуг з організації товарного обміну на еквівалентній основі. 

Планування і організація закупівель товарів у товаровиробників 

(продавців); планування і організація доставки закуплених товарів на бази і 

склади комерційних посередників; організація приймання, розміщення, 

зберігання товарів на базах та складах комерційних посередників; управління 

товарними запасами у сфері торгівлі; планування і організація продажу. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються 

проблеми виконавчого провадження. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

4) Складіть процесуальні документи: 

- Заява про прийняття договору (контракту) до виконання. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ). 

АРБІТРАЖНІ УГОДИ 



 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні 

операції. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) та їх державна реєстрація. Митне 

регулювання та принципи оподаткування. Валютні рахунки та валютна 

виручка суб’єктів. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

кредитів в іноземних фінансових установах.  

Визначення зовнішньоекономічного договору (контракту). Ознаки 

зовнішньоекономічного договору (контракту). Види зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

Види арбітражних угод за формою фіксації. Арбітражні застереження. 

Види арбітражних угод: за обсягом (повнотою) визначених умов;  за обсягом 

питань, що передаються на розгляд в арбітраж; за критерієм джерела, або 

розробки (типові й нетипові);  за критерієм «якісності».  

Укладання арбітражних угод. Зміни арбітражних угод. Визнання 

недійсними арбітражних угод. 

 

1) Складіть документи:  

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами. 

- Скарга на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця (іншої 

посадової особи державної виконавчої служби). 

- Запит до постачальника про виконання умов договору. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

виконавчого провадження. 

 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО-ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ЙОГО 

ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ: ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА, ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 

Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним 

агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

Немонопольні і монопольні агентські відносини.  

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір 



перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов 

перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення.  

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на 

капітальне будівництво. Договір підряду на проведення проектних робіт. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні 

інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист 

інвестицій. 

 

1) Складіть процесуальні документи:  

- Акт опису й арешту майна. 

- Акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та 

передачі їх стягувану. 

- Постанова про звільнення майна з-під арешту. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

виконавчого провадження. 

 

ТЕМА 6. РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ У МІЖНАРОДНИХ 

КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ (ТРЕТЕЙСЬКИХ) СУДАХ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

Передача справи до розгляду сформованому складу постійно діючого 

(інституціонального) міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. Перевірка стану підготовки справи до розгляду. 

Визначення права, застосовуваного до суті спору. Норми, що 

застосовуються до суті спору при розгляді господарської справи в 

міжнародних комерційних арбітражних (третейських) судах. 

Сфера дії права, що застосовується до правочину в міжнародних 

приватноправових відносинах. Визначення права, що застосовується до 

форми правочинів у міжнародних приватноправових відносинах.  

Вибір права за згодою сторін договору в міжнародних приватноправових 

відносинах. Право, з яким договір найбільш тісно пов'язаний у міжнародних 

приватноправових відносинах.  

Визначення права, що застосовується до договорів споживання у 

міжнародних приватноправових відносинах. Визначення права, що 

застосовується до відносин з відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товарів, робіт, послуг у міжнародних приватноправових 

відносинах. 

Позовна давність у міжнародних приватноправових відносинах.Позовна 

заява та заперечення щодо позову до міжнародного комерційного 

арбітражного (третейського) суду.  



 

1) Складіть процесуальні документи:  
- ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду; 

- ухвала про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на 

примусове виконання рішення іноземного суду 

- заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду; 

- ухвала про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду або про відмову у його видачі.  

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

виконавчого провадження. 

 

 

 

 

  

  



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (рішення) однієї справи в сфері виконання рішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  
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1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо 

у балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій 

формі в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання 

задач оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 

бали, які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому 

не допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь 

не є правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 



Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. 

Студент може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового 

модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці 

презентації додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за 

кожне засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 
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Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, 

якості оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або 

наукових заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових 

пошуків здобувача вищої освіти. 


