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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Господарське право України” є фунда-
ментальною навчальною дисципліною, яка викладається в усіх ви-
щих навчальних закладах юридичного напряму. Вона ґрунтується на 
знан нях, що отримали студенти при вивченні навчальних дисциплін 
“Теорія держави і права”, “Римське приватне право” та пов’язана із 
вивченням дисциплін “Цивільне право України”, “Господарсько-
процесуальне право України”, “Земельне право України”, “Міжнарод-
не приватне право”.

Завданням курсу “Господарське право України” є: 
•	 формування уявлень про предмет господарського права (сприй-

няття та нагромадження інформації; збагачення знань з госпо-
дарського права);

•	 формування господарсько-правових понять (збагачення слов-
ника господарсько-правових термінів; оволодіння прийомами 
групування, класифікації й узагальнення знань у предметах 
і явищах господарського права);

•	 оперування господарсько-правовими знаннями, уміннями і по-
няттями в практичній діяльності (навчання застосуванню тео-
ретичних господарсько-правових знань у самостійній практич-
ній діяльності; навчання застосуванню теоретичних 
господарсько-правових знань у самостійній науково-практичній 
діяльності). 

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння сту-
дентами природи і сутності господарсько-правових відносин, підго-
товка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.

Після вивчення курсу студенти повинні:
•	 вміти продовжувати процес вивчення господарського права як 

галузі права, галузі законодавства, науки і навчального курсу 
самостійно;

•	 мати навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних 
актів і застосовувати норми права до конкретних життєвих си-
туацій;

•	 мати навички науково-дослідної роботи в галузі господарського 
права.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни  

“ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Ра-
зом

Лек-
ції

Семінар-
ські та 

практичні 
заняття

Само-
стійна 
робота

Форма 
контр-

олю

1 2 3 4 5 6 7

Змістовий модуль І. Вступ до 
господарського права

1 Поняття господарського 
права

2 2 2 У, СР

2 Джерела господарського права. 
Господарське законодавство

2 2 2 У, СР

Змістовий модуль ІІ. 
Суб’єкти господарських пра-
вовідносин

3 Загальна характеристика 
суб’єктів господарських право-
відносин 

2 2 2 У, СР

4 Правовий статус підприємств 2 2 2 У, СР

5 Правовий статус господар-
ських товариств 

2 2 У, СР

6 Правове становище індивіду-
альних підприємців та інших 
суб’єктів господарювання

2 2 2 У, СР

Змістовий модуль ІІІ. Майно-
ва основа господарювання

7
Правове регулювання майно-
вих відносин у сфері господа-
рювання 

2 2 4 У, СР

8
Зобов’язальні відносини у 
сфері господарювання 

2 2 У, СР

9
Основні види господарських 
договорів

2 2 2 У, СР
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1 2 3 4 5 6 7

Змістовий модуль ІV. Відпо-
відальність у господарському 
праві

10 Господарсько-правова відпо-
відальність 

4 2 4 У, СР, 
КР

11 Банкрутство як інститут госпо-
дарського права (4 год)

2 2 2 У, СР, 
КР

12 Судові процедури, що засто-
совуються до боржника в про-
цесі провадження у справі про 
банкрутство

2 2 У, СР, 
КР

13 Правове регулювання еконо-
мічної конкуренції 

2 2 2 У, СР, 
КР

Змістовий модуль V. Особли-
вості правового регулювання 
окремих видів господарських 
відносин

14 Правове регулювання біржової 
діяльності

2 2 2 У, СР, 
КР

15 Правове регулювання інвести-
ційної діяльності 

2 2 У, СР, 
КР

16 Правове забезпечення іннова-
ційної діяльності 

2 2 2 У, СР, 
КР

17 Правове регулювання фінансо-
вої діяльності 

2 2 У, СР, 
КР

18 Зовнішньоекономічна діяль-
ність

2 2 2 У, СР, 
КР

19 Спеціальні режими господарю-
вання

2 2 У, СР, 
КР

Разом годин: 108 40 26 42

ФОРМИ КОНТРОЛЮ:
•	 усне опитування — У;
•	 контрольні роботи — КР;
•	 перевірка завдань для самостійної роботи — СР;
•	 обговорення рефератів — Р;
•	 тестові завдання — Т.
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

Змістовий модуль І. Вступ до господарського права

Тема 1. Поняття господарського права
Поняття господарського права як галузі права. Предмет господар-

ського права. 
Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 
Види господарської діяльності. 
Поняття і види відносин, що регулюються господарським пра-

вом. 
Особливості господарсько-виробничих, організаційно-господар-

сь ких та внутрішньогосподарських відносин. 
Методи правового регулювання господарських відносин.
Відмежування господарських відносин від інших видів відносин. 
Господарське право як галузь правової науки. Теоретичні напрями 

та завдання науки господарського права. 
Поняття і система господарського права як навчальної дисциплі-

ни.
Література [1–9; 42–46; 51–54; 82]

Тема 2. Джерела господарського права. Господарське 
законодавство

Поняття і види джерел господарського права.
Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 

Поняття і співвідношення імперативних і диспозитивних норм 
у господарсько-правовому регулюванні.

Система господарського права України. Конституційні засади пра-
вопорядку у сфері господарювання. Господарський кодекс як основне 
джерело господарського права. Система господарського кодексу.

Закони і підзаконні нормативні акти як джерела господарського 
права. Відомчі та регіональні нормативні акти. 

Локальні акти суб’єктів господарювання.
Звичаї ділового обороту та правила професійної етики у конку-

ренції як джерела господарського права. 
Значення актів Конституційного суду України, вищих судових ор-

ганів і судової практики.
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Офіційне опублікування нормативних актів і його значення. Дія 
господарського законодавства у часі, в просторі та за колом осіб.

Питання вдосконалення господарського законодавства.
Література [1–4; 51–54; 79–82]

Змістовий модуль ІІ. Суб’єкти господарських правовідносин

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарських 
правовідносин 

Учасники відносин у сфері господарювання. 
Поняття, ознаки, види суб’єктів господарського права. 
Господарська правосуб’єктність та господарська компетенція.
Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання. 
Створення суб’єктів господарювання. Правове значення держав-

ної реєстрації. 
Права та обов’язки суб’єктів господарювання. 
Припинення суб’єктів господарювання.

Література [1–4; 18; 43–46; 51–54; 70–71]

Тема 4. Правовий статус підприємств
Поняття підприємства та його основні ознаки. 
Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційні, 

управлінські та майнові відносини у підприємстві.
Державні та комунальні підприємства.
Казенні підприємства. Виробничий кооператив.
Приватне підприємство. Іноземне підприємство. Підприємство з 

іноземними інвестиціями. 
Асоційовані підприємства. Дочірні підприємства.

Література [1–4; 28; 29; 33]

Тема 5. Правовий статус господарських товариств 
Поняття господарського товариства. Види товариств. 
Засновники та учасники товариства. Права учасників товариства. 

Фонди та прибуток господарських товариств. 
Законодавство про господарські товариства. Загальні та спеціаль-

ні нормативні акти. Локальні нормативні акти.
Акціонерне товариство: поняття, види. Порядок створення акціо-

нерних товариств. Статутний фонд акціонерного товариства. Майно 
і майнові права в акціонерному товаристві. Акція: поняття, види. 
Придбання та підписка на акції. Правовий режим дивідендів. 
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Основні принципи організації управління акціонерним товари-
ством. Порядок скликання загальних зборів, їх правомочність та ком-
петенція. Виконавчо-контролюючі органи акціонерного товариства, 
розподіл повноважень між ними. 

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та товариства 
з додатковою відповідальністю. Статутний фонд товариства з обме-
женою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальніс-
тю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю та 
товариства з додатковою відповідальністю. Вихід та відступлення 
частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю та това-
риства з додатковою відповідальністю. 

Повне та командитне товариство. Правовий статус учасників. 
Управління повним товариством. Управління справами командитно-
го товариства. Припинення діяльності командитного товариства.

Література [1–4; 13; 45; 69]

Тема 6. Правове становище індивідуальних підприємців  
та інших суб’єктів господарювання

Поняття приватного підприємця як суб’єкта господарського пра-
ва. Правова база регулювання діяльності фізичних осіб-підприємців. 
Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької 
діяльності фізичною особою — підприємцем: правові аспекти. 

Поняття кредитної спілки у сфері господарювання. Організаційні 
засади створення, управління та порядок припинення діяльності кре-
дитних спілок. Члени кредитної спілки, їх права та обов’язки.

Фермерське господарство: поняття, правовий статус. Особливості 
діяльності фермерського господарства. Державна підтримка фермер-
ських господарств.

Поняття особистого селянське господарства. Облік особистих селян-
ських господарств. Права та обов’язки членів селянського господарства. 

Поняття та господарська діяльність благодійних та інших непри-
буткових організацій. 

Відмінність філії від представництва. Відносини між юридичною 
особою та її відокремленими підмодулями. 

Господарські об’єднання: поняття, функції, особливості правового 
становища. Види господарських об’єднань. Органи управління госпо-
дарського об’єднання. Права учасників господарських об’єднань. 
Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського 
об’єднання. 

Література [1–4; 70]
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Змістовий модуль ІІІ. Майнова основа господарювання

Тема 7. Правове регулювання майнових відносин у сфері 
господарювання 

Правове регулювання відносин власності у сфері економіки. Май-
но у сфері господарювання. 

Поняття основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів. 
Джерела формування майна суб’єктів господарювання. 

Право власності — основне речове право у сфері господарювання: 
поняття та зміст. Правовий режим публічних форм власності (право 
державної та комунальної власності). Право приватної власності. 
Право колективної власності.

Поняття та законодавство про приватизацію. Цілі, пріоритети і 
принципи приватизації. Суб’єкти та об’єкти приватизації. Об’єкти, 
що мають загальнодержавне значення. Порядок і способи приватиза-
ції. Особливості приватизації майна, зданого в оренду. Відповідаль-
ність за порушення законодавства про приватизацію. 

Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарю-
вання. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльнос-
ті.

Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав.
Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів госпо-

дарювання. Право господарського відання. Право оперативного 
управління. Право оперативного використання майна. Оренда (ко-
ристування). Право довірчої власності. 

Література [1–4; 75; 76; 77]

Тема 8. Зобов’язальні відносини у сфері  
господарювання 

Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’я-
зань. Види господарських зобов’язань: майново-господарські, 
організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні. Вико-
нання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господар-
ських зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання. Припи-
нення господарських зобов’язань.

Поняття та ознаки господарського договору. Функції господар-
ського договору. Класифікація господарських договорів. Типові і при-
мірні господарські договори. Форма господарського договору. Поря-



10

док укладення, зміни та розірвання господарських договорів. 
Особливості укладання окремих видів господарських договорів. Іс-
тотні умови господарського договору.

Література [1–4; 34; 37–41; 47–49; 60–62; 70; 72]

Тема 9. Основні види господарських договорів
Договори на реалізацію майна. Поставка: предмет, сторони, істот-

ні умови договору. Особливі умови поставок. Будівельні поставки. 
Контрактація сільськогосподарської продукції: поняття особливості 
укладання та виконання договору. Енергопостачання: предмет, сторо-
ни, істотні умови договору. Правила користування енергією. Правове 
регулювання договору міни.

Підрядні договори. Поняття та види підрядних договорів у госпо-
дарській діяльності. Суб’єктний склад підрядних договорів. Умови 
укладання та виконання підрядних договорів.

Договори на користування чужим майном. Поняття оренди. 
Об’єкти орендних правовідносин. Орендарі і орендодавці. Порядок 
укладення договору оренди. Істотні умови договору оренди. Суб-
оренда. Підстави припинення договору оренди. Наслідки припинен-
ня договору оренди. Особливості правового регулювання оренди дер-
жавного та комунального майна. Підстави відмови у передачі в орен-
ду об’єктів. Характеристика лізингу як форми оренди. Види лізингу. 
Проблеми правового забезпечення лізингових операцій.

Транспортні договори. Поняття та види транспортних договорів. 
Транспортне законодавство. Учасники договірних відносин у сфері 
транспорту. Договір на перевезення вантажів. Договір чартеру. Дого-
вір транспортного експедирування.

Література [1–4; 34; 37–41; 47–49; 60–62; 70; 72]

Змістовий модуль ІV. Відповідальність у господарському праві

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність 
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види 

госпо  дарсько-правової відповідальності. Функції та підстави госпо-
дарсько-правової відповідальності. Господарське правопорушення. 

Досудовий та судовий порядок реалізації господарсько-правової 
відповідальності.

Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової 
відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. 
Штрафні та оперативно-господарські санкції: розмір, порядок засто-
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сування. Адміністративно-господарські санкції: види, строки засто-
сування, гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірно-
го застосування.

Література [1–4; 70; 72; 74]

Тема 11. (4 год). Банкрутство як інститут господарського 
права

Поняття та ознаки банкрутства. Законодавство про банкрутство. 
Прогнозування банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для за-
стосування процедури банкрутства.

Практика застосування законодавства про банкрутство. Характерис-
тика стадій провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання 
боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. По-
рядок припинення справи про банкрутство. Облік банкрутства.

Література [1–4; 10–12]

Тема 12. Судові процедури, що застосовуються до боржника 
в процесі провадження у справі про банкрутство

Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в про-
цесі провадження справи про банкрутство. Розпорядження майном 
боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Санація 
боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Мирова 
угода як судова процедура у справі про банкрутство. Ліквідаційна 
процедура у справі про банкрутство.

Література [1–4; 10–12]

Тема 13. Правове регулювання економічної конкуренції 
Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. За-

конодавча база регулювання економічної конкуренції. Правові заса-
ди державного регулювання економічної конкуренції. 

Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних пору-
шень. Основні види порушень у сфері конкуренції. 

Розгляд справ про порушення законодавства України про захист 
економічної конкуренції. Органи, які уповноважені розглядати спра-
ви про порушення законодавства України про захист економічної 
конкуренції. 

Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного 
законодавства.

Література [1–4; 58]
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Змістовий модуль V. Особливості правового регулювання 
окремих видів господарських відносин

Тема 14. Правове регулювання біржової діяльності
Поняття, ознаки та види бірж. Фондові та товарні біржі. Функції 

та принципи діяльності біржі. Права та обов’язки учасників бірж.
Поняття та види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Бір-

жові брокери. Процедура проведення біржових торгів. 
Особливі умови припинення діяльності бірж.

Література [1–4; 35]

Тема 15. Правове регулювання інвестиційної діяльності 
Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності. Законодавче регу-

лювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвести-
ційної діяльності. 

Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: 
учасники та інвестори інвестиційного процесу. Види правових режи-
мів для іноземних суб’єктів господарської діяльності. Характеристи-
ка національного, спеціального режиму, режиму найбільшого сприян-
ня. Види та функції державних гарантій прав іноземних інвесторів на 
території України. 

Характеристика об’єктів інвестування: основні та оборотні кошти 
підприємств, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна 
продукція, об’єкти інтелектуальної власності та інші майнові права. 
Об’єкти, в які заборонено вкладати інвестиційні кошти.

Поняття та види інвестиційних договорів. Специфічний предмет 
та мета інвестиційного договору. Зміст інвестиційного договору: іс-
тотні та звичайні умови. Форми інвестиційного договору. Модифіка-
ції письмової форми інвестиційного договору.

Література [1–4; 28–33; 36]

Тема 16. Правове забезпечення інноваційної діяльності 
Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Інноваційний про-

ект, продукт та продукція. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. 
Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності. Інноваційні 
правовідносини. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

Література [1–4; 21–28]

Тема 17. Правове регулювання фінансової діяльності 
Поняття та види фінансової діяльності. Поняття фінансової уста-

нови. Умови створення та діяльності фінансових установ. 
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Поняття та ознаки банківської діяльності. Вимоги встановлені 
для здійснення банківської діяльності. Банк як суб’єкт господарю-
вання. Види банків. 

Поняття страхування у сфері господарювання. Суб’єкти та об’єкти 
страхової діяльності. Товариства взаємного страхування. Договір 
страхування. Умови забезпечення платоспроможності страховиків. 

Аудиторська діяльність: поняття, порядок здіснення. Аудиторська 
палата України та її повноваження. 

Література [1–4; 55–57]

Тема 18. Зовнішньоекономічна діяльність
Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Право під-

приємств на зовнішньоекономічну діяльність. Умови здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяль-
ності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічні угоди. Форми та умови зовнішньоеконо-
мічних договорів. Міжнародні правила щодо тлумачення термінів 
“ІНКОТЕРМС”. 

Посередники в міжнародній торгівлі. Види посередників: звичай-
ні посередники, повірені, комісіонери, консигнатори, торгові агенти, 
збутові посередники. Агент, який прийняв на себе делькредере. Агент 
з виключними правами. Агент внаслідок необхідності.

Література [1–4; 59–61; 67; 73; 90]

Тема 19. Спеціальні режими господарювання
Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Роль 

зон спільного підприємництва в розвитку зовнішньоекономічної 
 діяльності. Види спеціальних (вільних) економічних зон.

Законодавство України про спеціальні (вільні) економічні зони. 
Визначення і мета створення спеціальних (вільних) економічних зон. 
Статус, строк і територія спеціальних (вільних) економічних зон. 
Типи спеціальних (вільних) економічних зон. 

Порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон. До-
кументи про створення спеціальних (вільних) економічних зон. 
Управління спеціальними (вільними) економічними зонами. 

Митні, податкові та валютно-фінансові умови функціонування спе-
ціальних (вільних) економічних зон. Система державних гарантій інвес-
торам. Порядок в’їзду і виїзду в спеціальні (вільні) економічні зони.

Література [1–4; 53; 54; 59; 63; 68]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Поняття та предмет господарського права України.
 2. Методи господарського права, їх характеристика.
 3. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 
 4. Господарське законодавство України, поняття та ознаки.
 5. Господарсько-правові нормативні акти, поняття та види.
 6. Поняття відомчих та локальних нормативних актів.
 7. Поняття та види учасників господарських правовідносин. 
 8. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин, характе-

ристика суб’єктів господарських правовідносин.
 9. Поняття та види юридичних осіб як суб’єктів господарських пра-

вовідносин.
 10. Фізичні особи як суб’єкти господарських правовідносин.
 11. Правовий режим майна суб’єктів господарських правовідно-

син.
 12. Підприємницькі та непідприємницькі суб’єкти господарського 

права.
 13. Поняття та ознаки підприємницької (комерційної) діяльності. 
 14. Поняття та ознаки некомерційної (некомерційної) діяльності.
 15. Принципи правового регулювання господарської діяльності (гос-

подарювання), їх значення.
 16. Принципи правового регулювання підприємницької діяльності 

(підприємництва), їх значення.
 17. Нормативне регулювання державної реєстрації та перереєстрації 

суб’єктів господарювання.
 18. Організаційно-правові форми підприємств за законодавством 

України.
 19. Правовий статус підприємств за законодавством України.
 20. Види (групи) підприємств за законодавством України.
 21. Правовий режим майна підприємств (правові титули).
 22. Поняття державного та комунального підприємства, правовий 

режим майна.
 23. Поняття казенного підприємства, правовий режим майна (типо-

вий статут).
 24. Поняття приватного підприємства, правовий режим майна.
 25. Поняття та види колективних підприємств, правовий режим май-

на.
 26. Поняття та ознаки господарських об’єднань. 



15

 27. Види господарських об’єднань: договірні та статутні господарські 
об’єднання.

 28. Правовий статус промислово-фінансових груп (ПФГ).
 29. Поняття та ознаки господарського товариства. 
 30. Види господарських товариств за законодавством України.
 31. Поняття та ознаки акціонерного товариства (АТ). 
 32. Види акціонерних товариств (ВАТ, ЗАТ).
 33. Система органів управління акціонерним товариством.
 34. Статус акціонерів акціонерного товариства, права акціонерів.
 35. Правовий режим акцій, поняття та види.
 36. Поняття та порядок нарахування дивідендів.
 37. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, ста-

тус учасників (ТОВ).
 38. Правовий статус повного товариства, статус учасників.
 39. Правовий статус командитного товариства, статус учасників.
 40. Товариство з додатковою відповідальністю, статус учасників 

(ТДВ).
 41. Товариство однієї особи, поняття та ознаки, статус засновника.
 42. Поняття простого товариства, нормативне регулювання статусу.
 43. Поняття права власності на засоби виробництва.
 44. Форми власності власності на засоби виробництва.
 45. Право державної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти.
 46. Право комунальної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти.
 47. Право приватної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти.
 48. Поняття права господарського відання.
 49. Поняття права оперативного управління майном.
 50. Поняття та нормативна база регулювання відносин приватизації.
 51. Види об’єктів приватизації.
 52. Суб’єкти приватизації.
 53. Способи приватизації (аукціон, конкурс).
 54. Корпоратизація підприємств, поняття, цілі.
 55. Оренда державного та комунального майна. 
 56. Об’єкти оренди державного та комунального майна.
 57. Порядок укладання договору оренди державного та комунально-

го майна.
 58. Поняття та умови суборенди державного та комунального майна.
 59. Сторони в договорі оренди та суборенди державного та комуналь-

ного майна.
 60. Істотні умови договору оренди державного та комунального майна.
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 61. Підстави відмови в укладанні договору оренди державного та ко-
мунального майна.

 62. Підстави припинення договору оренди державного та комуналь-
ного майна.

 63. Законодавство про захист економічної конкуренції (загальний 
огляд).

 64. Поняття монопольного становища, монопольної діяльності, мо-
нополізації.

 65. Зловживання монопольним становищем на ринку.
 66. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.
 67. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самовряду-

вання.
 68. Поняття та види недобросовісної конкуренції.
 69. Неправомірне використання фірмових позначень, рекламних ма-

теріалів, упаковки.
 70. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.
 71. Підстави та порядок визнання боржника банкрутом.
 72. Наслідки визнання боржника банкрутом.
 73. Припинення справи про банкрутство.
 74. Ліквідаційна процедура в справах про банкрутство.
 75. Мирова угода у справах про банкрутство.
 76. Господарський договір. Поняття та функції.
 77. Форма господарського договору.
 78. Порядок укладання господарських договорів.
 79. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
 80. Господарсько-правова відповідальність. Поняття, функції.
 81. Підстави господарсько-правової відповідальності. Юридичні та 

фактичні.
 82. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відпові-

дальності.
 83. Штрафні санкції, розмір штрафних санкцій, зменшення розміру 

штрафних санкцій.
 84. Оперативно-господарські санкції, види.
 85. Адміністративно-господарські санкції, види.
 86. Поняття та юридичні ознаки товарної біржі.
 87. Поняття та юридичні ознаки фондової біржі.
 88. Правила біржової торгівлі. Брокер, маклер.
 89. Розгляд спорів на біржах. Біржовий арбітраж.
 90. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
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ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Відповідно до навчального плану студенти повинні виконати 
контрольну роботу з дисципліни “Господарське право”. 

Ця робота передбачає письмові відповіді на запитання з метою ви-
явити рівень знань із дисципліни. У процесі підготовки контрольної 
роботи студенту необхідно вивчити основні законодавчі акти, теоре-
тичні матеріали, які рекомендуються до кожної теми.

Відповіді на поставлені питання повинні бути повними, обґрунто-
ваними, чітко і юридично грамотно сформульованими.

На титульній сторінці зазначають: назву вузу, кафедри, повну на-
зву дисципліни, з якої виконують контрольну роботу, своє прізвище 
та ініціали, прізвище та ініціали викладача, який читає лекції, варіант 
роботи.

Викладення матеріалу повинно бути стислим, точним, послідов-
ним, самостійним. Механічно переписані роботи не рецензуються 
і повертаються для повторного виконання. Наприкінці роботи 
обов’язково наводиться список використаних джерел.

Контрольна робота складається з теоретичного питання і прак-
тичного завдання.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В 1

Г, Д, Е 2

Є, Ж 3

3, І, Ї, Й, 4

К, Л, М 5

Н, О, 6

П, Р, 7

С, Т, 8

У, Ф, 9

Х, Ц, 10

Ч, Ш, Щ, 11

Ю, Я 12

Робота має бути надрукована та охайно оформлена. 
Обсяг роботи — 10–15 сторінок.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1
 1. Поняття господарського права. Господарська діяльність.
 2. Поняття, ознаки та види господарських товариств.
 3. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Поняття 

монополізації ринку.

Завдання
У Старосинявському районі молокозавод, який один у районі, 

встановив закупівельні ціни на молоко для постачальників молока в 
півтора рази нижчі, ніж в сусідніх районах і областях. Постачальни-
ки, не маючи можливості відвозити молоко на інші молокозаводи че-
рез значну відстань, змушені були здавати молоко за цими цінами.

Двоє фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока 
за необґрунтовано низькими, як на їх думку, цінами, звернулися до 
Антимонопольного комітету України (м. Київ) зі скаргою на дії Ста-
росинявського молокозаводу.
 1. Який вид господарського правопорушення має місце в цій ситуації 

та яку відповідальність буде нести порушник?
 2. Чи правильно вибраний в цьому випадку рівень антимонопольних 

органів?

ВАРІАНТ 2
 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 
 2. Поняття, юридичний статус та види акціонерних товариств.
 3. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

Завдання
Засновники Товариства з обмеженою відповідальністю “Ліка”, пред-

метом діяльності якого є здійснення медичної практики, а також виго-
товлення та реалізація медикаментів, звернувся у районну державну 
адміністрацію із заявою про державну реєстрацію цього товариства.

Але райдержадміністрація повідомила письмово про відмову у 
 реєстрації товариства з таких мотивів: 
 1) директор товариства не подав довіреності засновників на вико-

нання дій щодо реєстрації товариства; 
 2) відсутня ліцензія компетентного органу на здійснення товари-

ством медичної практики та виготовлення і реалізацію медика-
ментів; 
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 3) засновницькі документи товариства, а саме статут, суперечать 
чинному законодавству України, оскільки вказані в них частки 
засновників в сукупності складають лише 75 % статутного фонду 
товариства.

 1. Чи правомірна позиція райдержадміністрації у цьому випадку?
 2. Які документи має подати заявник для державної реєстрації то-

вариства з обмеженою відповідальністю?

ВАРІАНТ 3
 1. Методи державного регулювання економічних відносин. Методи 

господарського права.
 2. Характеристика окремих видів товариств (ТОВ, ТДВ, Повне, Ко-

мандитне).
 3. Розгляд справ про порушення законодавства про захист еконо-

мічної конкуренції.

Завдання
Виробничий кооператив “Будівельник” став співзасновником то-

вариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія” і зобов’язався 
внести до статутного фонду товариства 200 тис. грн. 

До реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю коопера-
тив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу 
у встановлений строк кооперативом не була внесена.
 1. Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду ТОВ 

та у який строк кооператив повинен був внести свій вклад повніс-
тю?

 2. Які санкції, ким, в якому порядку можуть бути застосовані до ко-
оперативу за прострочку внесення вкладу?

ВАРІАНТ 4
 1. Поняття підприємницької діяльності, принципи та умови її здій-

снення.
 2. Поняття оренди державного та комунального майна. Суб’єкти та 

об’єкти орендних правовідносин.
 3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.

Завдання
Учасник Товариства з додатковою відповідальністю “Прогрес” 

підприємство “Універсал”, частка якого в майні товариства становила 
30 %, у червні поточного року звернулося до товариства з вимогою 
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про сплату належної йому частки і відповідної суми прибутку за ре-
зультатами діяльності товариства в першій половині поточного року.
 1. Чи правомірні вимоги підприємства “Універсал”? 
 2. Який порядок розрахунків при виході учасника з Товариства з до-

датковою відповідальністю?

ВАРІАНТ 5
 1. Заборона та обмеження в здійсненні підприємницької діяльнос-

ті.
 2. Порядок та умови укладання договору оренди державного та ко-

мунального майна.
 3. Функції господарсько-правової відповідальності.

Завдання
Державний деревопереробний комбінат, не маючи можливості че-

рез відсутність необхідних коштів протягом останнього півріччя, не 
розрахувався із своїми кредиторами. 

У зв’язку з відмовою міністерства, до відання якого входить ком-
бінат, надати йому фінансову допомогу, державний деревоперероб-
ний комбінат звернувся до господарського суду із заявою про визнан-
ня його банкрутом.

До заяви були додані: копії установчих документів комбінату, ба-
лансовий звіт за останнє півріччя, перелік кредиторів комбінату.
 1. Який сенс комбінату-боржнику подавати заяву про визнання його 

банкрутом, чи має він на це право, чи може бути суб’єктом таких 
правовідносин?

 2. Якщо “так”, то чи може господарський суд розглянути справу на 
підставі перелічених документів?

ВАРІАНТ 6
 1. Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 2. Підстави та наслідки припинення договору оренди державного та 

комунального майна.
 3. Види господарсько-правової відповідальності.

Завдання
Командитне товариство “Альянс”, що складається із двох учасни-

ків з повною відповідальністю (їх частки у статутному фонді ста-
новлять 20 % та 30 %) і п’яти вкладників, кожний з яких має частку 
у розмірі 10 %, у встановленому законом порядку було визнано бан-
крутом. 



21

При цьому виявилося, що борги товариства на 600 тис. грн. пере-
вищують його майнову масу.
 1. Визначіть розмір і порядок відповідальності учасників цього това-

риства за борги товариства?
 2. Які права мають і які обов’язки учасників командитного товари-

ства?

ВАРІАНТ 7
 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.
 2. Поняття банкрутства, його суб’єкти та підстави застосування. По-

рядок запобігання банкрутству (проведення досудових процедур 
відновлення платоспроможності боржника).

 3. Господарський спір, поняття, причини виникнення. Досудове 
врегулювання господарських спорів.

Завдання
Машинобудівельний завод “Авто-ЗАЗ” збудував дитячий нав-

чально-виховний центр, у зв’язку з чим у нього відпала потреба у ви-
користанні старої будівлі дитячого садка, яка має балансову вартість 
110 тис. грн. Міністерство, якому підпорядкований машинобудівель-
ний завод, видало наказ про передачу будівлі дитячого садка на ба-
ланс проектного інституту “Будпроект”, який також підпорядкова-
ний цьому міністерству. 

Директор машинобудівельного заводу “Авто-ЗАЗ” відмовився ви-
конувати наказ міністерства, маючи на меті продати зазначену будів-
лю дитячого садка на аукціоні, а гроші направити у фонд заводу.
 1. Чи правомірна позиція директора машинобудівельного заводу?
 2. Які права має державне підприємство щодо закріпленого за ним 

майна? Який порядок відчуження закріпленого за державним під-
приємством основних та оборотних фондів?

ВАРІАНТ 8
 1. Види суб’єктів господарських правовідносин (загальна характе-

ристика).
 2. Порядок провадження у справах про банкрутство.
 3. Правове становище господарських судів України (система, ком-

петенція).

Завдання
Відкрите акціонерне товариство “Рута” замовило у проектному ін-

ституті “Промбудпроект” інвестиційний проект (проектно-кошто-
рисну документацію) на будівництво заводу безалкогольних напоїв. 
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Проектний інститут виконав обумовлені роботи і зажадав від ак-
ціонерного товариства прийняти замовлені примірники проектно-
кошторисної документації.

Акціонерне товариство стало перед проблемою оцінки якості ви-
конаних підрядчиком робіт.
 1. Який порядок прийняття виконаних робіт за договором підряду 

на проектно-вишукувальні роботи? 
 2. Які умови договору підряду на виконання проектних робіт могли б 

забезпечити захист інтересів замовника?

ВАРІАНТ 9
 1. Права та обов’язки суб’єктів господарського права. Поняття гос-

подарської правосуб’єктності.
 2. Наслідки визнання боржника банкрутом.
 3. Порядок вирішення спорів у господарських судах України (за-

гальна характеристика).

Завдання
До проектного інституту “Будпроект” звернулися два підприєм-

ства (одне — державне, друге — приватне) з проханням провести екс-
пертизу інвестиційних проектів (проектно-кошторисної документа-
ції) на будівництво виробничих цехів (зазначені проекти були 
виконані іншим проектним інститутом).
 1. Чи має право “Будпроект” виконувати такі замовлення? Які види 

експертизи ви знаєте?
 2. Які органи здійснюють експертизу інвестиційних проектів?

ВАРІАНТ 10
 1. Поняття та організаційно-правові форми підприємств.
 2. Поняття та ознаки господарського договору.
 3. Поняття та види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання
Державне підприємство “Сяйво” за рахунок виділених бюджетних 

коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівни-
цтва — понад 15 млн грн. Проектно-кошторисна документація була 
розроблена проектно-вишукувальним інститутом “Промбудпроект”.
 1. Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об’єктів, 

що фінансуються за рахунок бюджетних коштів?
 2. Який тип підрядного будівельного договору може бути використа-

ний у цьому разі?
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ВАРІАНТ 11
 1. Порядок створення підприємств.
 2. Види господарських договорів. Форма господарського договору.
 3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання
Комерційний банк “Інвест-Банк” прийняв рішення про будівни-

цтво приміщень двох своїх філій. Через відсутність у штаті банку фа-
хівців з проектування та будівництва перед банком виникла пробле-
ма вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення 
замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних під-
рядниками робіт.
 1. Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити за-

хист своїх інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування 
та будівництва)?

 2. Який вид договору доцільно використати в цьому випадку?

ВАРІАНТ 12
 1. Підстави та наслідки припинення діяльності підприємств.
 2. Порядок укладання та виконання господарських договорів.
 3. Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ).

Завдання
Будівельний кооператив “Авангард” виконував роботи за догово-

ром підряду на капітальне будівництво складських приміщень на за-
мовлення молокозаводу. Під час виконання обумовлених договором 
робіт закінчився строк дії виданих кооперативу ліцензій на виконан-
ня будівельних і пов’язаних з ними робіт, а необхідні документи на 
подовження строку дії ліцензії або отримання ліцензії на новий тер-
мін кооператив вчасно не подав до регіонального центру ліцензуван-
ня.
 1. Дайте оцінку діям кооперативу. Які правові наслідки виконання 

кооперативом будівельних робіт без відповідних ліцензій?
 2. Які заходи можуть бути застосовані до цього кооперативу та 

його посадових осіб?
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