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1. Навчальний контент:  

Розширений план лекцій 

Тема 1. Загальна характеристика господарської діяльності. Поняття 

послуг у галузі логістики.  

1. Поняття господарської діяльності. 

2. Господарсько-правові відносини. 

3. Поняття та зміст. Характеристика учасників господарських відносин. 

4. Методи правового регулювання господарських відносин. 

5. Поняття послуг у галузі логістики. 

Тема 2. Суб’єкти господарської діяльності. Поняття та види.  

1. Поняття суб’єктів господарської діяльності. 

2. Види суб’єктів господарювання. 

3. Підприємство. Загальна характеристика. 

4. Види підприємств. 

Тема 3. Майнова основа господарювання.  

1. Майно суб’єктів господарювання. Поняття і види. 

2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

3. Використання у сфері господарювання прав інтелектуальної власності. 

4. Цінні папери та корпоративні права у сфері господарювання. 

Тема 4. Загальна характеристика господарсько-правових 

зобов’язань.  

1. Поняття господарського зобов’язання та його елементи. 

2. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських 

зобов’язань. 

3. Господарський договір. Загальна характеристика. 

4. Зміна та припинення господарських зобов’язань. 

Тема 5. Загальні положення про господарсько-правову 

відповідальність.  

1. Загальна характеристика відповідальності у сфері господарювання. 

2. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

3. Штрафні та оперативно-господарські санкції. 

 4. Адміністративно-господарські санкції. 

Тема 6. Договір поставки.  

1. Загальна характеристика договору поставки. 

2. Зміст договору поставки. 

3. Права та обов’язки сторін за договором. 

4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

поставки. 

 



Тема 7. Договір перевезення вантажів.  

1. Загальна характеристика договору перевезення вантажів. 

2. Зміст договору перевезення вантажів. 

3. Права та обов’язки сторін за договором. 

4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

перевезення вантажів. 

Тема 8. Договір транспортного експедирування. 

1. Загальна характеристика договору транспортного експедирування. 

2. Зміст договору транспортного експедирування. 

3. Права та обов’язки сторін за договором. 

4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

транспортного експедирування. 

Тема 9. Договір зберігання.  

1. Загальна характеристика договору зберігання. 

2. Зміст договору зберігання. 

3. Права та обов’язки сторін за договором. 

4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

зберігання. 

Тема 10. Агентський договір.  

1. Загальна характеристика агентського договору. 

2. Зміст договору агентського договору. 

3. Права та обов’язки сторін за договором. 

 4. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 

договором. 

       Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність. Основні засади 

регулювання. 

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

       Тема 12. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 

1. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту), джерела його 

регулювання. 

2. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 

3. Право, що застосовується до зовнішньоекономічного договору 

(контракту). 

4. Платіжні умови зовнішньоекономічного договору (контракту). 

           Тема 13. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу. 

1. Загальна характеристика міжнародної купівлі-продажу. 

2. Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу. 



3. Договір міжнародної купівлі-продажу, його зміст. 

4. Правова природа ІНКОТЕРМС. 

       Тема 14. Правове регулювання міжнародних перевезень. 

1. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 

транспортом. 

2. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом. 

3. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 

транспортом. 

4. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів морським 

транспортом. 

       Тема 15. Розгляд спорів у порядку міжнародного комерційного 

арбітражу. 

        1. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів. 

2. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів. 

3. Порядок арбітражного розгляду спорів. 

4. Визнання та виконання арбітражних рішень. 

 

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи:   

1. Загальна характеристика господарської діяльності. Поняття послуг у 

галузі логістики. Суб’єкти господарської діяльності. Поняття та види. 
Опрацювання навчального матеріалу, робота з нормативними документами, 

спеціальною літературою національного законодавства України та підготовка до 

семінарського заняття  з тем «Загальна характеристика господарської діяльності. 

Поняття послуг у галузі логістики» та «Суб’єкти господарської діяльності. 

Поняття та види». 
2. Майнова основа господарювання. Загальна характеристика господарсько-

правових зобов’язань.  
Проаналізувати навчальний матеріал, опрацювати нормативні документи, 

спеціальну літературу національного законодавства України та підготовитися до 

семінарського заняття  з тем «Майнова основа господарювання», «Загальна 

характеристика господарсько-правових зобов’язань». 

3. Загальні положення про господарсько-правову відповідальність.  
Самостійне вивчення навчального матеріалу , нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 

«Загальні положення про господарсько- правову відповідальність» 

4. Договір поставки.  
Опрацювання навчального матеріалу, робота з нормативними документами, 

спеціальною літературою національного законодавства України, підготовка до 

семінарського заняття  з теми «Договір поставки» 

5. Договір перевезення вантажів.  
Вивчення навчального матеріалу, нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 



«Договір перевезення вантажів» 

6. Договір транспортного експедирування.  
Проаналізувати навчальний матеріал, нормативні документи, додаткову 

рекомендовану літературу  та підготуватися до семінарського заняття з теми 

«Договір транспортного експедирування» 

7. Договір зберігання.  
Опрацювання навчального матеріалу, нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 

«Договір зберігання».   

8. Агентський договір.  
Опрацювання навчального матеріалу, нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 

«Агентський договір». 

9. Зовнішньоекономічний договір (контракт).  
Самостійне вивчення навчального матеріалу , робота з нормативними 

документами, спеціальною літературою національного законодавства України з 

теми «Зовнішньоекономічна діяльність. Основні засади регулювання». Опрацювання 

навчального матеріалу, робота з нормативними документами, спеціальною 

літературою національного законодавства України  та підготовка до 

семінарського заняття з теми «Зовнішньоекономічний договір (контракт)». 

Підготовка до поточного тестового  контролю. 

10. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу.  
Опрацювання навчального матеріалу, нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 

«Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу» 

11. Правове регулювання міжнародних перевезень.  
Опрацювання навчального матеріалу, нормативних документів, додаткової 

рекомендованої літератури  та підготовка до семінарського заняття з теми 

«Правове регулювання міжнародних перевезень» 

12. Розгляд спорів у порядку міжнародного комерційного арбітражу.  
Вивчення навчального матеріалу, нормативних документів, робота з спеціальною 

літературою національного законодавства України та підготовка до 

семінарського заняття з теми «Розгляд спорів у порядку міжнародного 

комерційного арбітражу» 

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, післяатестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни:   

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять у формі усного опитування, виступів студентів при обговоренні 

питань на семінарських заняттях; у формі поточного письмового 

тестування; самостійної роботи студентів тощо. 

 

 



 

 

4. Завдання письмових залікових робіт:   

Питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти 

1. Поняття «логістичні послуги». Зміст логістичних послуг. 

2. Проблеми правового регулювання ринку логістичних послуг. 

3. Суб’єкти ринку логістичних послуг. 

4. Основні джерела правового регулювання логістики. 

5. Поняття господарської діяльності. Види господарської діяльності. 

6. Поняття «господарсько-правові відносини» та їхній зміст.  

7. Поняття учасників господарських відносин. 

8. Методи правового регулювання господарських відносин. 

9. Поняття «суб’єкт господарської діяльності». Види суб’єктів 

господарювання. 

10. Підприємство. Загальна характеристика. Види підприємств. 

11. Майно суб’єктів господарювання. Поняття і види. 

12. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

13. Використання у сфері господарювання прав інтелектуальної власності. 

14. Цінні папери. Поняття та види. 

15. Корпоративні права. Загальна характеристика. 

16. Поняття господарського зобов’язання та його елементи. 

17. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 

18. Види господарських зобов’язань. 

19. Господарський договір. Загальна характеристика. 

20. Зміна господарських зобов’язань. 

21. Припинення господарських зобов’язань. 

22. Загальна характеристика відповідальності у сфері господарювання. 

23. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

24. Штрафні санкції. Підстави застосування. 

25. Оперативно-господарські санкції. Підстави застосування. 

26. Адміністративно-господарські санкції. Підстави застосування. 

27. Загальна характеристика договору поставки. 

28. Зміст договору поставки. 

29. Права та обов’язки сторін за договором поставки. 

30. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

31. поставки. 

32. Загальна характеристика договору перевезення вантажів. 

33. Зміст договору перевезення вантажів. 

34. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 

35. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

36. перевезення вантажів. 

37. Загальна характеристика договору транспортного експедирування. 

38. Зміст договору транспортного експедирування. 

39. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування. 



40. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

транспортного експедирування. 

41. Загальна характеристика договору зберігання. 

42. Зміст договору зберігання. 

43. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. 

44. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором 

зберігання. 

45. Загальна характеристика агентського договору. 

46. Зміст договору агентського договору. 

47. Права та обов’язки сторін за агентським договором. 

48. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за агентським 

договором. 

49. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.  

50. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

51. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

52. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту). 

53. Джерела регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту). 

54. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 

55. Право, що застосовується до зовнішньоекономічного договору 

(контракту). 

56. Платіжні умови зовнішньоекономічного договору (контракту). 

57. Загальна характеристика міжнародної купівлі-продажу. 

58. Джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу. 

59. Договір міжнародної купівлі-продажу, його зміст. 

60. Правова природа ІНКОТЕРМС. 

61. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним 

транспортом. 

62. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом. 

63. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним 

транспортом. 

64. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів морським 

транспортом. 

65. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів. 

66. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів. 

67. Порядок арбітражного розгляду спорів. 

68. Визнання та виконання арбітражних рішень. 

 

 

 
 

 


