Комерційне представництво
Тип дисципліни: вибіркова
Семестр: 9, курс - 5
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години –32 (лекції – 16, практичні – 16)
Лектор: канд. юрид. наук Верес І. Я. (ел. адреса: klymovska@mail.ru)
Результати навчання:
знати:
-

правову природу та кваліфікуючі ознаки комерційного представництва;

-

підстави виникнення комерційного представництва;

-

особливості послуг комерційного представника;

-

законодавчі вимоги до суб’єктів комерційного представництва;

-

зміст комерційного представництва;

-

особливості елементів комерційного представництва в окремих сферах

підприємницької діяльності;
-

підстави припинення комерційного представництва;

-

правові наслідки порушення суб’єктами комерційного представництва

своїх обов’язків.
вміти:
-

правильно застосовувати законодавство, що регулює комерційне

представництво;
-

аналізувати судові справи;

-

розробляти

проекти

договорів

відповідність чинному законодавству.

та

досліджувати

договори

на

Анотація

навчальної

дисципліни.

Вчинення

правочинів

у

сфері

підприємницької діяльності комерційним представником є ефективним способом
набуття, зміни або припинення прав та обов’язків для учасників цивільних
відносин.

Предметом

дослідження

навчальної

дисципліни

«Комерційне

представництво» є питання про підстави виникнення та припинення комерційного
представництва, його структурних елементів (об’єкта, суб’єктів та змісту),
цивільно-правової відповідальності суб’єктів комерційного представництва. При
цьому, детально аналізуються положення як Цивільного кодексу України, так і
Господарського

кодексу України. Особлива увага присвячена вивченню

правового регулювання правовідносин, які виникають в окремих сферах
підприємницької

діяльності

та

відповідають

ознакам

комерційного

представництва. Зокрема, правовідносини, які виникають при здійсненні
брокерської діяльності на товарній біржі та професійної діяльності на фондовому
ринку (брокерської діяльності, андеррайтингу), посередницької діяльності на
страховому ринку.
Рекомендована література:
1.

Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання

посередницьких послуг. Монографія. / Васильєва В. А. – Івано-Франківськ, 2006.
– 346 с.
2.

Верес

І.

Я.

Цивільно-правове

регулювання

комерційного

представництва: дис. ... канд. юрид. наук. - Л., 2010. - 200 с.
3.

Верес І. Я. Поняття комерційного представництва // Підприємництво,

господарство і право. – 2012. - № 7(199). – 136. – С. 11-15.
4.

Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Часопис

Академії адвокатури України. – 2013.- № 1(18).
5.

Верес І. Я. Права та обов’язки комерційного представника // Бюлетень

Міністерства юстиції України. – 2013. - № 4(138) – 175 с. – С. 24-31.
6.

Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / [Бек Ю. Б.,

Верес І.Я. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України
В.М. Коссака. - К. : Правова єдність, 2010. - 672 с.

7.

Гелецька І. О. Правове регулювання представництва у цивільному

праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – К., 2005. – 17 с.
8.

Гранін В. Л. Повноваження представника та його реалізація: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук, Одеса, 2005. – 18 с.
9.

Договірне право України: навч. посіб. / [Т.В. Боднар, О.В. Дзера,

Н.С.Кузнєцова та ін.]; під ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200.
10.

Доманова І. Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному

праві: дис. ... кандидата юрид. наук.- К., 2006. – 230 с.
11.

Дрішлюк А. І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. - Одеса, 2003. – 18 с.
12.

Дядюк А.Л. Правове регулювання комерційного посередництва

(агентських відносин) у сфері господарювання: автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.- Київ, 2010.- С.20.
13.

Орзіх

Ю.Г.

Брокерський

договір:

цивільно-правовий

аспект:

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.- Одеса,
2008.- С. 20.
14.

Маслова-Юрченко К.О. Договір андеррайтингу за законодавством

України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук.Харків, 2012.- С. 22.
15.

Маслова-Юрченко

К.О.

Порівняльна

характеристика

договорів

андеррайтингу та доручення / К.О. Маслова-Юрченко // Форум права (електронне
видання).- 2008. - № 2. – С. 349-354.
16.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / [ред.

В.М. Коссак ]. – К.: Істина, 2008. – 976 с.
17.

Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері

господарювання (теоретичні аспекти): монографія. – Хмельницький: Видавництво
Хмельницького університету управління та права, 2010. – 706 с.
18.

Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у

сфері господарювання України: автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня док. юрид. наук.- Київ. – 2011.- С. 30.

19.

Сальнікова

Г.

І.

Правове

регулювання

посередництва

у

підприємницькій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук.- Харків, 2003. – 30 с.
20.

Панченко А.М. Вдосконалення господарсько-правового регулювання

інституту комерційного посередництва: автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня канд. юрид. наук.- Київ, 2011.- С. 18.
21.

Федорченко Н. В. Договір доручення: автореф дис. на здобуття наук.

ступеня канд. юрид. наук. – Київ, 2004. – С. 30.
22.

Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Дрішлюк А. І. Добровільне

представництво у цивільному праві України: навчальний посібник / Харитонов Є.
О., Харитонова О. І., Дрішлюк А. І. – К.: Істина, 2007. – 306 с.
23.

Шаповал Л. І. Представництво в цивільному праві: автореф дис. на

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.- Київ, 2007. – 22 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність: правознавство.
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