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ДИСЦИПЛІНА  
«ТОРГОВЕ ПРАВО» 
 
Анотація. Дисципліна «Торгове право» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та 
спрямована на формування знань щодо порядку здійснення торговельної діяльності в 
Україні. Аналізуються питання, що розкривають зміст торговельних відносин: об’єкт, 
суб’єкт та зміст, а також досліджується порядок здійснення електронної комерції з 
огляду на її поширеність в сучасних умовах розвитку економіки. Особлива увага 
приділяється вивченню вимог до суб’єктів, що мають намір займатися торговельною 
діяльністю та механізмам захисту прав та законних інтересів як суб’єктів, що 
здійснюють торговельну діяльність, так і споживачів. Під час вивчення дисципліни 
«Торгове право» окрему увагу приділено нормам права Європейського Союзу, що 
регулюють порядок здійснення торговельної діяльності, зокрема, щодо правил 
визначення походження товарів, вимог щодо якості та безпечності товарів, а також 
впровадженню стандартів Світової організації торгівлі в законодавство нашої 
держави.  
Мета навчальної дисципліни: набуття та поглиблення знань з торгового права, 
формування у аспірантів практичних навичок застосування правових норм, вміння 
оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики.  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні правові поняття, види та принципи здійснення 
економічної діяльності; положення законодавства щодо правового статусу суб’єктів, 
що здійснюють економічну діяльність; вимоги до договорів, що опосередковують 
економічну діяльність.  
Аспірант повинен вміти: опановувати та поглиблювати отримані на лекціях знання 
шляхом самостійного опрацювання відповідних нормативних джерел та джерел 
спеціальної літератури з відповідних тем курсу; використовувати набуті знання з інших 
суміжних навчальних дисциплін; користуватися інформаційними та аналітичними 
ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної роботи. 
Змістові модулі 
Поняття, види та форми здійснення торговельної діяльності як виду економічної 
діяльності; Поняття та види товарів, порядок їх сертифікації, вимоги до якості та 
безпечності товарів; Проблеми правового становища суб’єктів торговельних відносин; 
Державне регулювання торговельної діяльності як виду економічної діяльності; 
Поняття та правова характеристика торговельних договорів; Правове забезпечення 
здійснення оптової та роздрібної торгівлі; Порядок здійснення електронної комерції; 
Порядок здійснення зовнішньоторговельної діяльності; Порядок здійснення 
торговельної діяльності у зарубіжних країнах; Міжнародне торгове право. 
Мова викладання: українська 
Місце у структурній логічній схемі: читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять 
(18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 
96 годин – самостійної роботи.  
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