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АНОТАЦІЯ 

Мета дисципліни: полягає у набутті цілісної системи знань про правове 

регулювання порядку укладання, виконання та припинення дії різних видів господарських 

договорів. 

 

Завдання дисципліни: вивчення понять, предмета та основних принципів 

договірного права України; аналіз основних джерел договірного права України, у тому 

числі джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правовий аналіз 

основних інститутів договірного права України; вивчення порядку укладання та 

виконання господарських договорів за чинним законодавством України; визначення 

поняття та змісту господарських договорів. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Господарське договірне право України: поняття, структура, метод 

Тема 2. Джерела та принципи господарського договірного права України 

Тема 3. Основи вчення про господарські зобов’язання 

Тема 4. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань 

Тема 5. Правові основи господарсько-договірної відповідальності 

Тема 6. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин у сфері 

господарювання 

Тема 7. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення господарських договорів 

Тема 8. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання недійсними господарських 

договорів 

Тема 9. Правові основи безготівкових та готівкових розрахунків у господарському обороті 

України 

Тема 10. Зовнішньоекономічний договір  

Тема 11. Договори про передачу майна у власність  

Тема 12. Договори про передачу майна у користування. Найм. Оренда  

Тема 13. Договори про виконання робіт  

Тема 14. Договори про надання послуг  

Тема 15. Договори з надання фінансових послуг  

Тема 16. Договори з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності  

Тема 17. Договори з комерційного посередництва  

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

Показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої  

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь: 

07 «Управління і 

адміністрування» 

Спеціальність або освітня 

програма:  

073 «Менеджмент» 

Статус дисципліни:  

обов’язкова  

Залікових модулів – 1  Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 1 1 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1 1 

Лекції (год.) 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 3; 

самостійної роботи  

студента – 3 

Ступінь 

вищої освіти: другий   

(магістерський) 

36 6 

Практичні, семінарські (год.) 

18 4 

Лабораторні (год.) 

- - 
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Самостійна робота (год.) 

36 80 

Індивідуальне завдання  (год.) 

- - 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи становить (%): 

60% до 40%  (для денної форми навчання), 11,1% до 88,9% (для заочної форми навчання). 

 

2. ПЕРЕЛІК ПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

СПІВВІДНЕСЕНИХ З ПЛАНОВАНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
За результатами вивчення дисципліни здобувач повинен опанувати наступні 

компетентності: 

ЗК 2 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

СК 3 здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

СК 4 здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

за результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

- основні категорії договірного права;  

- порядок укладання господарських договорів – особливості змісту окремих видів 

договорів, що опосередковують господарську діяльність;  

- підстави, засоби та форми реалізації відповідальності суб’єктів договірних 

відносин за неналежне виконання (невиконання) господарсько-договірних зобов’язань;  

вміти:  
- оперувати положеннями чинного законодавства у сфері укладання та виконання 

господарських договорів;  

- готувати проекти договорів різних видів;  

- аналізувати зміст окремих видів договорів на предмет його відповідності 

положенням чинного законодавства України; 

 - використовувати відповідні положення правових норм під час досудового 

розв’язання можливих суперечок, пов’язаних з укладанням та виконанням 10 

господарських договорів, а також з реалізацією господарсько-договірної відповідальності 

у добровільному порядку.   

Програмні результати навчання (Р): 

Р 1 – критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

Р 7 – організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

Р 11 – забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

лк пр лаб інд с.р. лк пр лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Господарське 5 2 1     2 5       5 
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договірне право України: 

поняття, структура, метод. 

Тема 2. Джерела та 

принципи господарського 

договірного права 

України. 

5 2 1     2 5       5 

 Тема 3. Основи вчення 

про господарські 

зобов’язання 

5 2 1     2 4       4 

Тема 4. Види 

забезпечення виконання 

господарських 

зобов’язань 

5 2 1     2 5       5 

Тема 5. Правові основи 

господарсько-договірної 

відповідальності 

6 2 1     3 7 1 1     5 

Тема 6. Теоретичні засади 

правового регулювання 

договірних відносин у 

сфері господарювання. 

5 2 1   2 5     5 

Тема 7. Загальний 

порядок та спеціальні 

процедури укладення 

господарських договорів. 

5 2 1   2 7 1 1   5 

Тема 8. Порядок та 

підстави зміни, розірвання 

та визнання недійсними 

господарських договорів. 

7 3 2   2 5,5 1 0,5   4 

Тема 9. Правові основи 

безготівкових та 

готівкових розрахунків в 

господарському обороті 

України. 

6 2 1   3 4     4 

Тема 10.  

Зовнішньоекономічний 

договір.  

5 2 1     2 6 1      5 

Тема 11. Договори про 

передачу майна у 

власність  

6 3 1     2 5,5 1 0,5     4 

Тема 12. Договори про 

передачу майна у 

користування. Найм. 

Оренда  

5 2 1     2 6,5 1 0,5     5 

Тема 13. Договори про 

виконання робіт 
5 2 1     2 5       5 

Тема 14. Договори про 

надання послуг  
5  2 1      2 5,5  0,5    5 

Тема 15. Договори з 

надання фінансових 

послуг 

5 2 1   2 5     5 

Тема 16. Договори з 

розпорядження 

майновими правами 

інтелектуальної власності 

5 2 1   2 4     4 

Тема 17. Договори з 

комерційного 

посередництва  

5 2 1   2 5     5 

Усього годин 90 36 18 0 0 36 90 6 4 0 0 80 

 
Тема 1. Господарське договірне право України: поняття, структура, метод 

Поняття господарського договірного права України. Метод договірного права. Система 

договірного права та характеристика його основних інститутів. Аналогія права та аналогія 

закону як засоби подолання прогалин у регулюванні договірних відносин.  
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Тема 2. Джерела та принципи господарського договірного права України 

Загальна характеристика джерел господарського договірного права України. Господарське 

законодавство України у сфері укладання та виконання договорів 

(внутрішньонаціональний рівень). Можливість застосування до змісту договору 

національного законодавства іноземних країн; поняття колізійних норм. Конвенційний 

рівень джерел договірного права. Звичаї ділового обороту (торговельні звичаї), 

узвичаєння, заведений порядок як регулятори господарсько-договірних відносин. 

Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. Свобода 

договору та її обмеження. 

 

Тема 3. Основи вчення про господарські зобов’язання 

Поняття та види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських 

зобов’язань. Публічні зобов’язання у сфері господарювання. Суб’єктний склад 

організаційно-господарських зобов’язань. Загальні умови виконання господарських 

зобов’язань. Передоручення виконання майново-господарських зобов’язань 

(переадресування прийняття виконання майново-господарських зобов’язань); делегування 

прав (повноважень) за організаційно-господарськими зобов’язаннями. Заміна осіб у 

господарському зобов’язанні. Підстави припинення господарських зобов’язань. 

 

Тема 4. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань 

Загальні умови та види забезпечення виконання господарських зобов’язань. Порука як 

засіб забезпечення виконання зобов’язань. Гарантія як засіб забезпечення виконання 

зобов’язань. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Завдаток та 

притримання як засоби забезпечення виконання зобов’язань. 

 

Тема 5. Правові основи господарсько-договірної відповідальності 

Поняття господарсько-договірної відповідальності та зміст принципу її невідворотності. 

Межі господарсько-договірної відповідальності суб’єктів господарювання. Форми 

реалізації господарсько-договірної відповідальності. Строки позивної давності під час 

реалізації господарсько-договірної відповідальності у судовому порядку. Досудовий 

порядок реалізації господарсько договірної відповідальності. Стягнення збитків за 

порушення господарсько-договірних зобов’язань. Оперативно-господарські санкції як 

засіб господарсько-договірної відповідальності. Застосування штрафних санкцій за 

порушення господарсько-договірних зобов’язань. 

 

Тема 6. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин у сфері 

господарювання 

Поняття та загальна правова характеристика господарського договору. Основні функції 

договору в господарському обороті. Характер співвідношення господарського договору та 

господарського зобов’язання. Класифікація господарських договорів. Істотні умови 

господарських договорів. Поняття та правове значення попереднього договору в сфері 

господарювання. Поняття та правове значення договору приєднання у сфері 

господарювання. 

 

Тема 7. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення господарських 

договорів 

Загальний порядок укладення господарських договорів. Повноваження на укладення 

господарських договорів від імені юридичних осіб. Нотаріальне посвідчення та державна 

реєстрація господарських договорів. Порядок укладення біржових угод. Укладення 

договорів за державним замовленням. Укладення договорів за конкурсом (у межах 

державно-приватного партнерства). Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 
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Тема 8. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання недійсними 

господарських договорів 

Поняття «недійсний договір». Перевірка дійсності договору. Наслідки недотримання 

законодавчих вимог до договору. Недійсний договір. Розірвання договору. Види 

недійсних договорів.  

 

Тема 9. Правові основи безготівкових та готівкових розрахунків у господарському 

обороті України 

Правове регулювання безготівкових розрахунків у господарській діяльності. Основні 

принципи організації безготівкових розрахунків. Загальна характеристика основних видів 

платіжних інструментів. Поняття та правове регулювання касових операцій. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічний договір  

Зовнішньоекономічний договір його поняття і суб’єкти. Структура 

зовнішньоекономічного договору. Перелік нормативно-правових актів України, що 

регулюють питання форми, порядку укладення та виконання зовнішньоекономічного 

договору. 

 

Тема 11. Договори про передачу майна у власність  

Загальні положення про договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. 

Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. Структура договору купівлі-продажу. 

Обов’язки продавця і покупця відповідно до договору купівлі-продажу. Правові наслідки 

порушення умов договору купівлі-продажу. Строк, якість, комплектність, страхування за 

договором купівлі-продажу. Характеристика договору поставки та його структура. 

Договір міни. Договір дарування. Договір про пожертву. Договір довічного утримання. 

 

Тема 12. Договори про передачу майна у користування. Найм. Оренда  

Загальна характеристика договору найму. Предмет договору найму. Плата за 

користування майном. Строк договору найму. Правові наслідки порушення договору 

найму. Права третіх осіб на річ, передану у найм. Піднайм. Права наймача. 

Відповідальність наймача. Розірвання договору найму. Структура та умови договору 

оренди. Орендна плата. Оренда державного та комунального майна. Суборенда. 

Припинення договору  оренди. Договір прокату. Договір найму земельної ділянки. Форма 

договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Оренда транспортного засобу. 

Лізинг. Договір найму житла. Договір позички. 

 

Тема 13. Договори про виконання робіт  

Договір підряду та його характеристика і структура. Істотні умови договору. Генеральний 

підрядник та субпідрядник. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання роботи. Права 

замовника. Права підрядника. Відповідальність підрядника. Договір побутового підряду. 

Договір будівельного підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

 

Тема 14. Договори про надання послуг  

Договір про надання послуг його характеристика і структура. Загальні положення про 

перевезення. Договори про перевезення. Договір транспортного експедирування. Договір 

зберігання. Спеціальні види зберігання. Договір страхування. Договір доручення. Договір 

комісії. Договір управління майном. 

 

Тема 15. Договори з надання фінансових послуг  

Договір позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. Обов’язки 

позичальника. Наслідки порушення договору позичальником. Оспорювання договору 

позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка. 

Поняття договору факторингу. Загальні положення про розрахунки. 
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Тема 16. Договори з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності  

Види договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія 

на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір 

про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір 

комерційної концесії. Договори про спільну діяльність. 

 

 

Тема 17. Договори з комерційного посередництва  

Агентський договір. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 

Предмет агентського договору. Немонопольні і монопольні агентські відносини. 

Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського 

договору. Припинення агентського договору. 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методами контролю з дисципліни «Договірне право» є поточний, модульний та 

підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: усні опитування; 

письмові контрольні роботи; поточне тестування; виконання самостійної роботи тощо. 

Активна робота під час лекційних  занять також може оцінюватись викладачем 

певною кількістю додаткових балів по кожній темі.  

Захист самостійних творчих робіт здійснюється у вигляді презентації роботи та 

усного опитування (захисту) за темою дослідження. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

освітньо-кваліфікаційному рівні магістр. Підсумковий контроль з дисципліни «Договірне 

право» включає семестровий контроль у формі екзамену (виконання тестових завдань). 

Загальний бал визначається сумуванням всіх балів отриманих при вивченні даної 

дисципліни. Результати  фіксуються у балах та перераховуються в оцінки за національною 

шкалою та шкалою ECTS. 

 

4.1. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 
Для поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти 

використовується модульно-рейтингова система, яка передбачає розподіл балів за 

виконання усіх запланованих видів робіт. Така система оцінювання виключає можливість 

суб’єктивного відношення викладача і орієнтує здобувача вищої освіти на підрахунок 

своїх балів за конкретні види робіт. 

 

Розподіл балів з дисципліни 

(макс. кількість балів)  

  Поточне оцінювання та самостійна робота  Екза
мен 

Разом 

Т1 Т

2 

Т

3 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 С/р  1  Т1

0 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 С/р      

3 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 5 
(Т1-Т9) 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 
( Т10-

Т17) 

 

60 40 100 

 32  28     
Т1, Т2... Т17 – теми дисципліни, що вивчається, 

С/Р – самостійна  робота 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на семінарських 

(практичних) заняттях  

Макс. кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

3 Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки 

2 Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки 

1 Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

При оцінюванні      конспекту   з відповідями по самостійній роботі студента оцінюється   

своєчасність та  повнота відповідей  на питання.  

 

Студент вважається допущеним до екзамену, якщо він отримав за поточну та 

самостійну роботу мінімум 35 балів.  

 

4.2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Система оцінювання для студентів заочної форми навчання передбачає здачу 

контрольної роботи (у вигляді оформленого конспекту за темами, що винесені на 

самостійну роботу та презентації – творча робота (ТР)) та підсумкового контролю 

(екзамену у тестовій формі за всіма темами курсу).  

 

Розподіл балів з дисципліни 

(макс. кількість балів)  

Контрольна робота  

(у вигляді оформленого 

конспекту за темами, що 

винесені на самостійну 

роботу та презентації ТВ) 

Екзамен Разом 

Конспект за темами – 30 

балів, ТР – 30 балів 

40 100 

60 

  
Розподіл балів при оцінюванні конспекту з відповідями по самостійній роботі студента 

заочної  форми навчання: 

Максимальна кількість балів за оцінюванні конспекту з відповідями по 

самостійній роботі студента 

 

Всього 

С/Р 

 
Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 

Якість 

С/Р 

Захист 

С/Р 

Самостійність 

виконання 

вчасно невчасно вчасно  невчасно 

2,5 0 2,5 0 10 10 5 30 
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Розподіл балів при оцінюванні самостійної творчої роботи студентів заочної форми 

навчання: 

Якщо оцінка виконання та захисту ТР нижче граничного рівня – 20 балів, то така 

робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за таку роботу нараховуються 

тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня виконання. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 

 
A відмінно 

зараховано 

82-89 

 
B 

добре 
74-81 

 
C 

64-73 

 
D 

задовільно 
60-63 

 
E 

35-59 

 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

 

1. Господарський кодекс України.  

2. Цивільний кодекс України. 

3. Господарське право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 ; за заг. ред. О. П.  

Гетманець, Ю.М. Жорнокуй, О.М. Шуміло та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 с. 

5. Господарське право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 ; за заг. ред. О. П. 

Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 368 с. 

6. Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних 

процесів в Україні : монографія / за заг. ред. Академіка НАПрН України О. Д. Крупчана ; 

наук. ред. А. Б. Гриняк. Київ, 2017. 334 с. 

7. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності 

в Україні та за кордоном : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 280 с. 

8. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : 

Монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 592 с. 

Максимальна кількість балів за самостійну творчу роботу студентів  

Всього 

ТР 

 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 

Повнота 

відповідей 

 

Самостійність 

виконання 

вчасно невчасно вчасно  невчасно 

2,5 0 2,5 0 15 10 30 
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9. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. Вид. 2-ге, змін. та доп. Київ : 

Правова єдність, 2009. 766 с. 

10. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О. І 

Харитонова. Харків : Одіссей, 2007. 831 с. 

11. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / За ред. О. В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 896 с. 

12. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / За ред. О. В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 1200 с. 

13. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів : навч.-практ. посіб. Харків : Юрсвіт, 

2006.  536 с. 

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. 

Коссака. Київ : Істина, 2007. 

15. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України. Вид. 2-ге, 

переробл. і доп. / За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 

2008.  720 с. 

16. Підприємницьке право : підруч / за ред. О. В. Старцева. Вид. 3-тє, перероб. і 

допов. Київ : Істина, 2007. 864 с. 

17. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. 

Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 

2008. 1056 с. 

Допоміжна література 

 

14. Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, 

І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Цивільне право України.  Т. 2 : навч. посіб.  Київ 

: Юрінком Інтер, 2007.  

15. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини : Монографія. Київ : 

Видавничий Дім «Слово», 2008. 512 с. 

16. Заіка Ю. О. Українське цивільне право : навч. посіб. Київ : Істина, 2005.  

17. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень : Монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 240 с. 

18. Кратенко М. В. Злоупотребление свободой договора : частно-правовые  и 

публично-правовые аспекты: монография. Москва : Волтерс Клувер, 2010. 208 с.  

19.  Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности: 

Монография. Москва : Инфра-М; Магистр, 2010. 512 с.  

20. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання 

(теоретичні аспекти) : Монографія. Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету 

управління та права, 2010. 706 с. 

21. Цивільне право України: Академічний курс : підруч.: у 2 т. / за заг. ред. Я. М. 

Шевченко. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ : Ін Юре, 2015. 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. 

2. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  

 


