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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 та досліджувати договори на 

відповідність чинному законодавству. 

 



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. 
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