
Тема дисципліни 2.2. Загальна характеристика господарських 

зобов’язань та правове регулювання торгівельної діяльності 

 

Семінарське заняття 6 

Тема:  Відповідальність за невиконання, неналежне виконання 

договірних зобов’язань 
 

План 

1. Поняття і підстави виникнення господарських зобов’язань. 

2. Види господарських договорів, їх форма і зміст. 

3. Відповідальність за невиконання, неналежне виконання договірних зобов’язань. 

4. Поняття і ознаки торгівельної діяльності. 

5. Суб’єкти торгівельної діяльності. 

Література 
Базова: 
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Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. - 368 с.  

2.Господарське право (загальна частина): навчальний посібник / О.М. Обушенко, К.І. 
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3.Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний курс: 

Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 180 с. 

Допоміжна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами і доповненнями) 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) 

5. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII (із змінами і 

доповненнями) 

6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-

VIII (із змінами і доповненнями)  

7. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

населення ( постанова КМУ від 15 червня 2006 р. N 833., із змінами і доповненнями) 

 

Інтернет - ресурси: 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 

4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

5. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

6. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/.  

7. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

Ключові поняття та категорії  

http://www.rada.gov.ua/
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http://www.library.univ.kiev.ua/


Господарське зобов’язання, державна реєстрація, господарський договір, торгівельна 

діяльність, суб’єкти торгівельної діяльності, правила торгівлі, відповідальність, контроль.   

 

Індивідуальні дослідні та творчі завдання 

 
1. Господарські договори у сфері підприємницької діяльності. 

2. Особливості укладання  договорів за державним замовленням. 

3. Правова регламентація торгівельної діяльності в Україні.      

4. Державний контроль у сфері торгівельної діяльності. 

5. Правові підстави і порядок визнання господарського договору недійсним. 

 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів  
1. Визначте істотні  умови договору купівлі-продажу.  

2. Визначте принципи торгівельної діяльності в Україні. 

3. Визначте форми відповідальності за порушення умов господарського договору. 

4. Що є підставою для винесення господарського зобов’язання? 

5. Які форми контролю у сфері торгівельної діяльності визначені законодавством? 

6. Визначте правові наслідки порушення умов господарського договору? 


