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Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з 
дисципліни “Торговельне право” містить пояснювальну записку, тематичний 
план, теми самостійної роботи студентів, методичні вказівки до написання 
самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, практичні завдання, 
тести, список літератури.   

 

 

 



Пояснювальна записка 

Торговельне право —це частина приватного права, норми якої 

регулюють майнові і пов'язані з ними особисті немайнові стосунки між 

особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю, засновані 

на рівності, автономії волі і майнової самостійності їх учасників. 

Торгове право є фундаментальною дисципліною, що слугує основою для 

вивчення інших, пов’язаних з нею, більш вузьких спеціальних дисциплін.  

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, 

важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації 

засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Мета СРС  з дисципліни «Торговельне право» – сприяти засвоєнню в 

повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в 

умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. СРС 

забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни «Торговельне право» визначається навчальною 

програмою цієї дисципліни, а також різними методичними матеріалами. 

Основними формами СРС є: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі 

лекції; 

2. Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних 

посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання 

матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. 

3. Підготовка до практичних занять;  

4. вирішення ситуаційних задач; 



5. підготовка до різних форм поточного контролю; 

6. написання реферату за заданою проблематикою; 

7. підготовка до контрольної роботи. 

Специфіка практичних занять з дисципліни «Торговельне право» 

полягає в тому, що під час їх проведення значна увага зосереджується на 

поєднанні глибокого опанування теоретичним матеріалом з зосередженням на 

вирішенні практичних завдань, які передбачені планами практичних занять 

та/або підготовлені викладачем до кожного конкретного заняття. 

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі 

виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Торгове право» 

можна виділити наступні основні види самостійної роботи: 

- самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних 

аудиторних занять; 

-    пошуково - аналітична робота; 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо. 

 

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

дисципліни  

“Торговельне  право” 

 
Види та форми самостійної 
роботи студентів 

Форми контролю та звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 
1.1. Опрацювання прослуханого лекційного 
матеріалу, вивчення обов'язкової та 
додаткової літератури 

1.1. Активна участь в різних видах 
аудиторних занять 



1.2. Вивчення окремих тем або питань, що 
передбаченні для самостійного 
опрацювання 

1.2. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.4. Виконання та письмове оформлення 
задач та інших робіт

1.4. Перевірка правильності виконання 
завдань на аудиторних заняттях 

1.5. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) занять 

1.5. Активна участь у семінарських, 
практичних (лабораторних) заняттях 

1.6. Підготовка до модульного контролю 
та інших форм поточного контролю 

1.6. Написання контрольної роботи, 
тестування та ін. 

II Пошуково-аналітична робота 
2.1. Пошук та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під 
час аудиторних занять 

2.2. Написання реферату чи доповіді за 
заданою проблематикою 

2.2 Обговорення (захист) реферату під час 
аудиторних занять 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 
публікації 

2.3. Обговорення результатів проведеної 
роботи під час аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної виробничої 
ситуації, підготовка до ситуаційних 
вправ 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 
участь у діловій грі, ситуаційних вправах 
та ін. 

 

Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, повинно проходити 

в терміни між лекціями та семінарами з даних тем. На кожному семінарському 

занятті проводиться перевірка вивчення студентами тем, даних на самостійне 

опрацювання, що передбачає проведення усного опитування, перевірки 

рефератів по заданим темам, внесення питань, винесених на самостійне 

опрацювання, в перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі 

студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна 

користуватися під час виступу.  

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 

проходить під керівництвом викладача, який вказує студенту, де можна знайти 

відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії статті 

тощо,) та консультує студента з приводу аналізу різних видів літературних 

джерел, допомагає зробити аналітичний розгляд наукових публікацій.  

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм 

поточного контролю передбачає : 



Опрацювання конспектів лекцій, із питань, які винесені на модульний та 

поточний контроль. 

Опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників по темах, 

винесених на мачульний та поточний контроль. 

Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом часу, 

відведеного навчальним розкладом, до відповідного семінарського заняття, на 

якому відбудеться модульний контроль знань.  

Вивчення засад цивільного та торговельного права зарубіжних країн 

передбачає підготовку студентами рефератів по темах, які вказуються у планах 

семінарських занять. При підготовці рефератів студенти використовують як 

основну так і додаткову літературу, проводять власний аналіз та реферування 

літературних джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на  

семінарських заняттях, кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у 

наукових студентських гуртках, конференціях.  

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення результатів 

пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. Доповідь 

— документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, 

пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 

обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу 

та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді становить 4— 8 сторінок. 

Якщо доповідь складається з 4—6 сторінок, вона називається повідомленням. 

Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні 

правові акти, та обов`язкову й додаткову літературу по темі. Обсяг реферату 

складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор.), основна частина ( 8-

10 стор.), висновки ( 1-2 стор.); перелік використаних джерел. Реферат 

виконується на білому папері формату А4 .При підготовці реферату студенти  

проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них 

можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, 

конференціях. 



Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 

повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські 

заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з наступних форм :  

усна – студент повинен відповісти на питання, винесені на відповідне 

семінарське заняття, які задає йому викладач; 

доповідь – студент готує доповідь за заданою йому викладачем темою по 

відповідному семінарському заняттю; 

реферат – за погодженням з викладачем студент готує реферат із відповідної 

теми семінарського заняття.   

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО» 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 
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Змістовий модуль 1. 

Загальнотеоретичні аспекти торговельного права 

Тема 1. Поняття та джерела торговельного права. 

Тема 2. Суб’єкти торговельного права. 

Тема 3. Об’кти торгового обігу та способи їх індивідуалізації. 

Тема 4. Загальна характеристика договору в сфері торгівлі. 

Змістовий модуль 2. 

Окремі питання особливої частини торговельного права 

Тема 5. Договори купівлі-продажу та поставки товарів. 

Тема 6. Догвір про надання послуг. Комерційне посередництво. 

Тема 7. Договір майнового найму. 

Тема 8. Договір підряду. 

Тема 9. Договір перевезення та транспортної експедиції. 



Тема 10. Кредитно-розрахункові відносини в сфері торгівлі. 

Тема 11. Позадоговірні зобов’язання в торговому праві. 

 Разом годин: 75 

 ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 

 «ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальнотеоретичні аспекти торговельного права 

 

Тема 1. Поняття та джерела торговельного права 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Цивільні правовідносини: поняття, види та особливості.  

2. Суб'єкти торгових правовідносин в різних державах. 

3. Об'єкти торгових правовідносин в різних державах. 

4. Елементи торгових правовідносин в країнах англо-американської та 

континентальної цивільно –правової системи. 

5. Поняття підстав виникнення торгових правовідносин в різних державах. 

6. Вплив предмету і методу торгово-правового регулювання на особливості 

торгових правовідносин. 

7. Зміст торгового правовідношення.  

8. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав.  

9. Поняття, зміст і види обов'язків у торговому праві.  

10. Держава як суб’єкт торгових правовідносин. 

11. Класифікація торгових правовідносин. 

12. Юридичні факти. Юридичні склади. Класифікація юридичних фактів, 

передбачених торговим законодавством.  Дії та події. 

13. Джерела цивільного та торгового права зарубіжних країн: поняття та види.  



14. Особливості джерел цивільного та торгового права країн системи 

загального права: Англії та США. 

15. Особливості джерел цивільного та торгового права інших країн: Франції, 

Німеччини, Австрії, Швейцарії. Китаю. 

16. Особливості джерел цивільного права в Україні та Російській Федерації. 

17. Роль та значення звичаїв та звичаєвостей, судової практики в регулюванні 

цивільного права зарубіжних країн. 

Питання для самоконтролю:  

1. Які причини виникнення торгового прва ?  

2. Що означає дуалізм приватного права ? 

3. Як співвідносяться приватне та публічне право ? 

4. Що означає «публіцизація» приватного права ? 

5. Які характені риси англосаксонської сім’ї прва ? 

6. Які характені риси романо-германської сім’ї прва ? 

7. Які характені риси релігійної сім’ї прва ? 

8. Які характені риси скандинавської сім’ї прва ? 

9. Які основні джерела цивільного та торгового права Німеччини ? 

10. Які основні джерела цивільного та торгового права Франції ? 

11. Які основні джерела цивільного та торгового права Ав Які основні 

джерела цивільного та торгового прав Австрії ? 

12. Які основні джерела цивільного та торгового права Великобританії ? 

13. Які основні джерела цивільного та торгового права США ? 

14. Які основні джерела цивільного та торгового права Китаю ? 

Теми рефератів: 

1. Цивільні правовідносини: поняття, види та особливості.  

2. Суб'єкти торгових правовідносин в різних державах. 

3. Об'єкти торгових правовідносин в різних державах. 

4. Елементи торгових правовідносин в країнах англо-американської та 

континентальної цивільно –правової системи. 



5. Джерела цивільного права країн системи загального права: Англії та 

США. 

6. Джерела цивільного права Франції, Німеччини, Австрії. 

7. Роль та значення звичаїв та звичаєвостей, судової практики в регулюванні 

цивільного права зарубіжних країн. 

8. Порівняльна характеристика структури кодифікованих актів цивільного 

права України, Російської Федерації, Франції, Німеччини, Австрії. 

Література: [1-28] 

 

Тема 2. Суб’єкти торговельного права 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Фізична особа в торговому праві зарубіжних країн.  

2. Ознаки комерсанта. 

3. Допуск комерсантів до торгового обігу. 

4. Правове положення індивідуального підприємця (комерсанта). 

5. Юридична особа та інші правові форми підприємницької діяльності в 

цивільному праві зарубіжних країн: поняття та види.  

6. Порядок і способи створення юридичної особи за законодавством різних 

держав.  

7. Види господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ, повне та командитне 

товариство), види торгових товариств у правових системах зарубіжних 

країн. 

8. Комерсанти, торгові товариства за законодавством Франції, Німеччини, 

Англії та США. 

9. Спеціальна правоздатність юридичної особи.  

10. Державна реєстрація юридичної особи і її юридичне значення.  

11. Комерційні і некомерційні юридичні особи. Організаційно-правові форми 

комерційних юридичних осіб.  

12. Групи підприємств та їх види. 

13. Держава як учасник торгових правовідносин. 



Питання для самоконтролю:  

1. Що таке правоздатність фізичної особи ? 

2. Що таке дієздатність ? 

3. Що таке «деліктоздатність» ? 

4. Що таке емансипація неповнолітнього ? 

5. Які основні ознаки юридичної особи ? 

6. Які існують основні теорії юридичних осіб ? 

7. Назвіть основні джерела правового регулювання діяльності юридичних 

осіб за правом різних країн світу. 

8. Які способи створення юридичних осіб Ви знаєте ? 

9. Дайте визначення дієздатності юридичної особи. 

10. Перелічіть та дайте визначення кожному виду правоздатності юридичної 

особи. 

11. Перелічіть основні види відповідальності юридичних осіб. 

12. Назвіть види юридичних осіб за правом Франції, Німеччини, України, 

США, Великобританії, Росії.  

13. В яких формах відбувається опосередкована участь держави в торовому 

обігу ? 

Теми рефератів: 

1. Юридична особа та інші правові форми підприємницької діяльності в 

цивільному праві зарубіжних країн: поняття та види.  

2. Порядок і способи створення юридичної особи за законодавством різних 

держав.  

3. Характерні риси публічного підприємства та його аналогів в країнах 

перехідної економіки. 

4. Види господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ, повне та командитне 

товариство), види торгових товариств у правових системах зарубіжних 

країн. 



5. Спільні та відмінні риси торгової реєстрації країн розвинених ринкових 

відносин та державної реєстрації суб’єктів підприємництва країн 

перехідної економіки.  

6. Комерсанти, торгові товариства за законодавством Франції, Німеччини, 

Англії та США. 

7. Особливості правового статусу компаній та товариств (partnership) за 

правом Англії. 

8. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн.  

9. Цивільна правоздатність громадян за законодавством різних держав. 

10. Обсяг дієздатності та правоздатності фізичної особи в різних державах. 

Література: [2-3, 8, 9, 14, 17-20, 22, 26-28]  

 

Тема 3. Об’єкти торгового обігу та способи їх індивідуалізації 

Питання, винесені на самоопрацювання:  

1. Об’єкти торгового обігу в праві зарубіжних країн: поняття та види.  

2. Речі, як об’єкти цивільних прав в різних державах.  

3. Майно, гроші та валютні цінності, нематеріальні блага, як об’єкти торового 

обігу в різних державах. 

4. Особисті немайнові блага як об'єкти торового обігу в різних державах. 

5. Результати творчої діяльності (твори науки, літератури, мистецтва, 

винаходи, промислові зразки, корисні моделі, тощо) як об'єкти торового 

обігу в різних державах. 

6. Дії та послуги як об'єкти торового обігу в різних державах.  

Питання для самоконтролю:  

1. В чому особливість грошей як об’єкту торового обігу? 

2. В чому полягає особливість особистих немайнових благ як об'єктів 

торового обігу в різних державах ? 

3. В чому особливість акцій як об’єкту торового обігу? 

4. В чому особливість дій як об’єкту торового обігу ? 

 



Теми рефератів: 

1. Поняття об’єктів цивільних прав в цивільному праві зарубіжних країн. 

2. Види об’єктів цивільних прав в цивільному праві зарубіжних країн. 

3. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин в різних 

державах. 

4. Дії та послуги  як об'єкти цивільних правовідносин в різних державах.  

Література: [1-4, 14, 17-20, 22, 26-28]  

 

Тема 4. Загальна характеристика договору в сфері торгівлі 

Питання, винесені на самоопрацювання:  

1. Поняття зобов'язання в цивільному праві України та інших держав.  

2. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн 

3. Договір в цивільному праві різних країн (поняття, види, структура, зміст 

договору). 

4. Укладення договору в цивільному праві різних країн. 

5. Суб'єкти, об'єкти і зміст зобов'язання.  

6. Особливості зобов'язальних правовідносин як різновиду цивільних 

правовідносин.  

7. Значення зобов'язань в цивільному обороті в умовах переходу до ринкової 

економіки. 

8. Система зобов'язань. Види зобов’язань. Договірні і позадоговірні 

зобов'язання.  

9. Підстави виникнення зобов'язань.  

10. Угоди, договори, адміністративні акти. 

11. Заподіяння шкоди іншій особі. Інші підстави виникнення зобов'язань. 

12. Сторони в зобов'язанні. Множинність осіб у зобов'язаннях. 

13. Солідарні, часткові і субсидіарні зобов'язання.  

14. Регресне зобов'язання. 

15. Зобов'язання на користь третьої особи.  

16. Зобов'язання, які пов'язані з особою боржника або кредитора.  



17. Зміна сторін в зобов'язанні. Уступка вимоги та перевід боргу.  

18. Поняття договору в цивільному праві.  

19. Поняття і структура договору як цивільно-правового документу.  

20. Види договорів. Договори з участю двох або трьох і більше сторін; 

договори односторонні і двосторонні; оплатні і безоплатні; консенсуальні і 

реальні. Попередні договори. Альтернативні та факультативні договори.  

21. Договір на користь третьої особи.  

22. Зміст договору.  

23. Форма договору . 

24. Укладення договору. 

25. Момент укладення договору за пропозицією, зробленою з зазначенням 

строку для відповіді і без зазначення строку для відповіді.  

26. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах.  

27. Тлумачення умов договору.  

28. Зміна змісту договору в період його дії. 

29. Випадки розірвання договору. 

30. Поняття і значення виконання зобов'язань.  

31. Предмет виконання зобов'язань.  

32. Принципи виконання зобов'язань.  

33. Належне і реальне виконання зобов'язань.  

34. Суб'єкт виконання зобов'язання.  

35. Виконання кредитору і третій особі.  

36. Покладення виконання зобов'язання на третю особу.  

37. Предмет виконання зобов’язання.  

38. Виконання альтернативних і факультативних зобов'язань. 

39. Місце виконання зобов'язання.  

40. Строк виконання зобов'язань.  

41. Виконання зобов'язань, в якому строк виконання не  встановлений або 

визначений моментом витребування кредитора.  

42. Дострокове виконання. Прострочка виконання зобов'язання. 



43. Спосіб виконання.  

Питання для самоконтролю:  

1. Які види зобов’язань існують в різних країнах світу ? 

2. В чому полягають особливості грошових зобов’язань ? 

3. Що означає принцип номіналізму в грошових зобов’язаннях ? 

4. Які існують способи забезпечення виконання зобов’язань в різних країнах 

? 

5. В яких формах може наступати відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання зобов’язань ? 

6. В чому різниця в розумінні договору за правом Великобританії та правом 

європейських країн ? 

7. Які види договорів відомі різним правовим системам ? 

8. Які умови дійсності договорів відомі праву країн Європи, Великобританії 

та США ?  

Теми рефератів: 

1. Поняття зобов'язання в цивільному праві України та інших держав.  

2. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн 

3. Договір в цивільному праві різних країн (поняття, види, структура, зміст 

договору). 

4. Укладення договору в цивільному праві різних країн. 

Література: [2-6, 17-22, 24-28]  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Окремі питання загальної та особливої частин порівняльного цивільного 

та торговельного права 

Окремі питання особливої частини торговельного права 

Тема 5. Договори купівлі-продажу та поставки товарів 

Питання, винесені на самоопрацювання: 



1. Поняття договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі -продажу. 

Істотні умови договору купівлі-продажу. Права і обов'язки продавця і 

покупця. Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової 

загибелі проданої речі.  

2. Правові наслідки неналежного виконання (невиконання) договору купівлі - 

продажу. Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. 

Відповідальність продавця за відсудження речі у покупця. 

3. Особливості укладення договорів купівлі - продажу на біржах, аукціонах, 

ярмарках. 

4. Договір купівлі-продажу в міжнародному торговому праві. 

Питання для самоконтролю:  

1. Які вимоги пред’являються до форми договору за правом Великобританії 

та США ? 

2. Які вимоги пред’являються до форми договору за правом Франції ? 

3. Які вимоги пред’являються до форми договору за правом Німеччини ? 

4. Які вимоги пред’являються до форми договору за правом України ? 

5. Які умови договору вважаються суттєвими за правом різних країн світу ? 

6. Які існують способи виконання договору ? 

7. Що означає договір «під умовою» ? 

Теми рефератів: 

1. Договір купівлі-продажу в міжнародному торговому праві. 

2. Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. 

3. Відповідальність продавця за відсудження речі у покупця. 

Література: [2, 3, 14, 17,-20, 22, 26-28] 

 

Тема 6. Договір про надання послуг. Комерційне посередництво 

Питання, винесені на самоопрацювання:  

1. Довіреність: поняття і види, форма і строк дії довіреності в різних 

державах.  



2. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності в різних 

державах. 

3. Відмінність представництва від посередництва. Повноваження 

представника, маклера, брокера, дистриб’ютора в різних державах. 

4. Відмінність представництва від комерційного представництва. 

5. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн: поняття, види та 

форми представництв. 

6. Підстави здійснення представництва в різних державах. 

Питання для самоконтролю:  

1. Що таке представництво і чим воно відрізняється від посередництва ?  

2. В чому особливість торгового представництва ?  

3. Що означає «прокура» ? 

4. Які види торгових представників, агентів. Посередників існують в різних 

країнах ? 

5. В чому полягає особливість представництва в праві Великобританії та 

США ? 

Теми рефератів: 

2. Відмінність представництва від посередництва. 

3. Повноваження представника, маклера, брокера, дистриб’ютора в різних 

державах. 

4. Відмінність представництва від комерційного представництва за 

законодавством України, Росії, Німеччини та Франції. 

Література: [2, 3, 14, 17,-20, 22, 26-28]  

 

Тема 7. Договір майнового найму 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Права та обов’язки сторін за договором майнового найму. 

2. Припинення договору майнового найму. 

3. Особливості договору оренди підприємтсва.  

4. Особливості правового регулювання відносин з договору лізингу.  



5. Правове регулювання лізингу в міжнародному комерційному обігу. 

6. Права та обов’язки сторін за договором фінансового лізингу.  

Питання для самоконтролю: 

1. До якого виду зовнішньоекономічних операцій відноситься хайрінг ? 

2. Які види лізингу ви знаєте ? 

3. Яка сфера дії Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. ? 

Теми рефератів: 

1. Особливості договору оренди підприємтсва.  

2. Особливості правового регулювання відносин з договору лізингу. 

Література: [2, 3, 14, 17,-20, 22, 26-28] 

 

Тема 8. Договір підряду 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Права та обов’язки сторін договору підряду. 

2. Відповідальність сторін договору підряду.  

3. Припинення договору договору підряду. 

4. Особливості договору підряду на виконання проектних та дослідницьких 

робіт. 

5. Особливості договору побутового підряду.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які види договорів підряду ви занєте? 

2. Які існують форми відповідальності сторін договору підряду? 

3. Які причини припинення договору договору підряду? 

4. В чому полягають собливості договору підряду на виконання проектних 

та дослідницьких робіт? 

5. Які права та обоязкі сторін договору побутового підряду? 

Теми рефератів: 

1. Договір підряду за законодавством різних держав. 



2. Відповідальність сторін договору підряду.  

2. Особливості договору будівельного підряду. 

Література: [2, 3, 14, 17,-20, 22, 26-28] 

 

Тема 9. Договір перевезення та транспортної експедиції 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Основні види договорів перевезення  

2. Особливості договору перевезення вантажу в прямому сполученні. 

Реквізити договору перевезення вантажу.  

3. Права й обов’язки сторін договору перевезення вантажу.  

4. Товаросупровідні документи.  

5. Зміна зобов’язань за договором перевезення вантажу.  

6. Особливості правовго регулювання договору чартеру/фрахту.  

7. Особливості правовго регулювання договору експедирування.  

8. Основні міжнародні акти про морські перевезення. 

9. Основні положення Конвенції про договір міжнародного автомобільного 

перевезення пасажирів та багажу (КАПП) (Женева) 1973 р. 

10. Основні положення Конвенції про договір міжнародного перевезення 

пасажирів і багажу по внутрішнім водним шляхам (КППВ) 1976 р. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які види договорів перевезення ви занєте? 

2. Які снують види коносаментів? 

3. Які межі відповідальності перевізника встановлені Угодою про загальні 

умови виконання міжнародних пасажирських перевезень автобусами 1970 

р.? 

4. Які строки доставки продуктів передбачено Угодою про міжнародні 

перевезення харчових продуктів, що швидко псуються, і про спеціальні 

транспортні засоби, призначені для цих перевезень 1970 р.? 



5. Яка оплата за автомобільні перевезення передбачена Конвенцією про 

договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу 

1973 р.? 

6. Які межі відповідальності перевізника встановлені Конвенцією про договір 

міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу 1973 р.? 

7. Які дані повинен обов’язково містити конасамент, що видан відправнику, 

згідно з Конвенцією 1924 р.?  

8. До судів яких країн може звернутися позивач в разі виникнення спору 

відповідно до Конвенції про договір міжнародного перевезення пасажирів і 

багажу по внутрішнім водним шляхам (КППВ) 1976 р.? 

Теми рефератів: 

1. Зміна зобов’язань за договором перевезення вантажу.  

2. Особливості правовго регулювання договору чартеру/фрахту.  

3. Особливості правовго регулювання договору експедирування.  

Література: [2, 3, 14, 17,-20, 22, 26-28] 

 

Тема 10. Кредитно-розрахункові відносини в сфері торгівлі 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Правове регулювання банківського переказу на міжнародному рівні. 

2. Правове регулювання акредитиву на міжнародному рівні. 

3. Правове регулювання інкасо на міжнародному рівні. 

4. Правове регулювання банківської гарантії на міжнародному рівні. 

5. Правове регулювання векселів та чеків в Великобританії, США та 

європейських країнах.  

Питання для самоконтролю:  

1. В яких формах здійснюються розрахунки у взаємовідносинах країн ? 

2. Як регулюється вексель в міжнародному торговому обігу ? 

3. В яких формах здійснюються кредитні операції у зовнішньоторговельному 

обігу ? 



4. Які Ви знаєте ризики, пов’язані з акредитивною формою розрахунків ? як 

способи їх подолання ? 

5. Які Ви знаєте ризики, пов’язані з інкасовою формою розрахунків ? як 

способи їх подолання ? 

6. Які Ви знаєте види банківських гарантій ? 

7. Що таке міжнародні «неторгові розрахунки» ? 

Теми рефератів: 

1. Міжнародно-правове регулювання векселів. 

2. Міжнародно-правове регулювання банківських гарантій. 

3. Правове регулювання банківського переказу на міжнародному рівні 

Література: [2-4, 13, 14, 17,-20, 22, 26-28] 

 

Тема 11. Позадоговірні зобов’язання в торговому праві 

Питання, винесені на самоопрацювання:  

1. Не договірні зобов’язання в різних державах. 

2. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.  

3. Поняття деліктного зобов'язання.  

4. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди в різних державах.  

5. Система зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 

6. Відповідальність за шкоду,  заподіяну джерелом підвищеної небезпеки в 

різних державах. 

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними актами влади.  

8. Відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров'я і заподіянні смерті 

громадянина.  

9. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми. 

10. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним 

недієздатним, а також громадянином, нездатним зрозуміти значення своїх 

дій.  

11. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. 



Питання для самоконтролю:  

1. Що означає термін «делікт» ? 

2. Які обставини виключають настання відповідальності ? 

3. Які зобов’язання виникають внаслідок заподіяння шкоди ? 

4. Які існують види відповідальності ? 

Теми рефератів: 

1. Не договірні зобов’язання в різних державах. 

2. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.  

3. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди в різних державах.  

4. Відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров'я і заподіянні смерті 

громадянина.  

Література: [ 2, 3, 14, 17,-20, 22, 23, 26-28] 
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