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Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Господарське право»  напряму підготовки 

6.030401 «Право» для студентів денної форми навчання / Г.В.Спічек. 

− Рівне: НУВГП, 2015. −  29 с. 

 

Упорядник: Г.В. Спічек,ст. викладач кафедри міжнародного права 

та юридичної журналістики. 

 

Відповідальний за випуск: В.І. Шанюк, канд. філол. наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародного права та юридичної журналістики  

 

Ці методичні  вказівки є продовженням частини першої методичних 

вказівок до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

«Господарське право», яка містить  завдання  до двох змістових 

модулів відповідно до робочої навчальної програми. 
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ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  3 

 

ТЕМА 6.ОСОБЛИВОСТІ  ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ  ГОСПОДАРСЬКО –ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

План 

 

1. Договори на реалізацію майна. 

1.1. Договір купівлі-продажу, договір поставки, договір  

міни (бартеру), договір контрактації сільськогосподарської 

продукції, договір енергопостачання. 

2.    Договори на користування чужим майном:  

2.1. Договір оренди, договір лізингу, договір концесії. 

 

Задача 1.Між підприємством з іноземними інвестиціями 

(ПІІ) “Урал” та державним замовником за результатами 

проведеного тендеру на визначення виконавця, було 

укладено державний контракт на поставку продукції для 

державних потреб. ПІІ «Урал» виконало умови державного 

контракту в частині виготовлення продукції і повідомило 

державного замовника про готовність поставити продукцію. 

Державний замовник, не маючи достатніх підстав, 

відмовився прийняти та оплатити виготовлену відповідно до 

умов державного контракту продукцію. ПІІ «Урал» змушене 

було терміново реалізувати виготовлену продукцію, щоб 

покрити видатки на її виробництво, і у такий спосіб уникнути 

стану неплатоспроможності. При цьому продукція була 

реалізована за ціною, що на 5% була нижчою, від визначеної 

в державному контракті. Після цього ПІІ «Урал» пред’явило 

претензію державному замовникові про відшкодування 

завданих збитків, включаючи цінову різницю, упущену 

вигоду (через брак коштів ПІІ не могло сплатити за 

контрольний пакет акцій підприємства-суміжника в процесі 
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його приватизації, як планувало), а також моральну шкоду в 

сумі 50 тис. грн. за завдання шкоди репутації йому як 

виконавцеві державного замовлення. Правомірність 

заявлених претензійних вимог державний замовник 

заперечив, посилаючись на наявну у ПІІ «Урал» можливість 

знайти такого споживача, який запропонував би ціну на 

продукцію не нижче тієї, що була зафіксована у державному 

контракті. ПІІ «Урал» звернулося з позовом до 

господарського  суду про стягнення збитків із державного 

замовника. 

За наявності яких підстав державний замовник може 

відмовитись від прийняття виконання за державним 

контрактом?  

Якими нормативно-правовими актами регулюються 

відносини щодо держзамовлення та державного контракту? 

Яку відповідальність передбачає законодавство за 

відмову державного замовника від закупівлі продукції, 

визначеної контрактом на поставку продукції для державних 

потреб?  

Чи є обґрунтованими вимоги ПІІ «Урал»? 

 

Задача 2.Виробничий кооператив із переробки 

сільськогосподарської продукції «Зоря» (ВК), з огляду на 

падіння цін на ринку овочів, вніс до свого примірника 

договору на поставку овочів (капуста, буряк, морква, 

баклажани, цибуля), укладеного з фермерським 

господарством “Коломієць” (ФГ),  зміни щодо ціни на 

продукцію, повідомивши про це контрагента в телефонній 

розмові. ФГ відмовилось від здійснення поставки за новою – 

зазначеною у примірнику  договору покупця (ВК) – ціною. 

ВК звернувся до господарського суду з позовною заявою про 

спонукання ФГ  до виконання умов договору поставки. 

Яке рішення має прийняти господарський суд?  

Чи встановлено в законодавстві порядок внесення 

змін до господарських договорів? Якщо так, то розкрийте 

порядок зміни умов господарського договору, посилаючись 

на відповідні положення чинного законодавства України. 
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Задача 3.Приватний підприємець Іванов І. І. на підставі 

договору оренди, укладеного з ТОВ «Урожай» на 6 місяців, 

використовував орендовану вантажівку для перевезення 

товарів для продажу їх на ринку. Керуючись доцільністю 

більш ефективного використання вантажівки і скрутним 

фінансовим становищем, Іванов І. І.  у період, коли 

вантажівка не використовувалася, здавав її в суборенду 

іншим приватним підприємцям. При цьому орендар не питав 

згоди на це власника майна, який при укладенні договору 

відмовився від включення положень про суборенду в текст 

договору. 

Чи правомірні дії орендаря? 

За яких умов можлива суборенда? 

Яких заходів щодо орендаря має право вжити 

орендодавець? 

 

Задача 4.Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення 

про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у 

штаті банку фахівців із проектування й будівництва перед 

банком виникла проблема вибору проектних та будівельних 

підрядників, розміщення замовлень на проектування і 

будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.  

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і 

забезпечити захист своїх інтересів на  стадіях проектування 

та будівництва?  

Який вид  договору доцільно використати в даному 

випадку?  

Які умови договору забезпечать захист інтересів 

банку? 

 

Задача 5. Підприємство – вантажоодержувач звернулося до 

господарського суду з позовом про стягнення з 

автотранспортного підприємства збитків від недостачі 45 

ящиків рибних консервів на загальну суму 57 тис. грн., що 

виникла при транспортуванні вантажу. Судом було 

встановлено, що представник автоперевізника відмовився 
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складати комерційний акт про недостачу вантажу, а прохання 

вантажоодержувача надіслати іншого представника для 

підписання акту залишилося без відповіді. Тому відповідний 

акт був складений комісією у складі посадових осіб 

вантажоодержувача і того ж дня надісланий автоперевізнику 

цінним листом. Автоперевізник відмовився визнати акт, 

оскільки він не був підписаний його представником і 

складений не в день прибуття вантажу, а наступного дня.  

Дайте правову оцінку діям сторін. Яке рішення має 

винести суд і чому? 

 

Завдання для самостійної роботи:  

 

Завдання 1  Складіть порівняльну таблицю «спільні та 

відмінні риси договорів купівлі-продажу та поставки». 

Завдання 2. Складіть проект договору про надання послуг у 

сфері господарювання 

 

Нормативний матеріал: 
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Закон України від1.06.2000 № 1775-ІІІ  
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продукції: Закон України від 14.01.2000 № 1393-XIV//Відом. 

Верхов. Ради України. 2000, №12, Ст.95. 

13. Положення про Державну інспекцію України з питань 

захисту прав споживачів,затверджене Указом Президента 

України від 13 квітня 2011 року N 465/2011// Офіц.вісн. 

України, 2011, № 29, Ст. 1271 

14. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затв. 

Постановою КМУ від 20.12.97N 1442 // Офіц. вісн. України 

вiд 29.01.1998 - 1998 р., № 2, стор. 47, Ст. 51, код 

акту4635/1998 

15. Правила роздрібної торгівлі ювелірними й іншими 

виробами з дорогоцінних металів,дорогоцінних каменів 

органогенного утворення і напівкоштовних каменів, затв. 

Постановою КМУ від 25.03.99 N 460//Офіц. вісн. України від 

16.04.1999., № 13, -Ст. 517, стор. 30, код акту 7188/1999 

16. Постанова КМУ від 23.05.01 N 559 "Про затвердження 

переліку професій,виробництв і організацій, працівники яких 

підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів і видачі особистих медичних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

книжок"// Офіц. вісн. України, 2001, № 21. – Ст. 950. 

17. Порядок провадження торговельної діяльності та правила 

торговельногообслуговування на ринку споживчих товарів, 

затв. Пост. Каб. Мін. Укр. Від 

15.06.2006, № 833 // Офіц. вісн. України, 2006 р., № 25. – Ст. 

1818 

18. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами 

(затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних 

зв'язків України від 13 березня 1995 р. N 37) //Право і 

практика. – 2009. - № 14. – с. 13 

19. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 

(затверджені наказомМінекономіки України від 19.04.07 N 

104, зареєстр. у Міністерством юстиції 

України 08.11.07 N 1257/14524) // Офіц. вісн. України, - 2007. 

- № 86. – Ст. 3183 

20. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

(затверджені НаказомМіністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України 11.07.2003 N185 ) // Офіц. 

вісн. України, - 2003, - № 30, - Ст. 1581 (зі змінами: Право і 

практика, -2009, - № 14, - с. 82)46 

21. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами. (затв. 

наказом МінекономікиУкраїни від 24.07.02 N 218, зареєстр. у 

Міністерстві юстиції 20.08.02 N 679/6967)  

//Офіц. вісн. України, - 2002, - № 34. – Ст. 1632 (зі змінами: 

Право і практика, - 2006, -№ 25, - с. 13) 

22. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства, затв. Наказом Міністерства економіки України 

від 24.07.02 №219 (зареєстр. у Міністерстві юстиції20.08.02 

№ 680/6968) // Офіц. вісн. України, - 2002, - № 34. – Ст. 1633 

(зі змінами:Право і практика, - 2007, - № 12, - с. 44) 

23. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації 

в Україні, затверджений наказом Держспоживстандарту 

України від 01.02.2005 №28 (зареєстрованого вМіністерстві 

юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746) // Офіц. вісн. 

України, - 

2005, - № 19, - Ст. 1006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

25. Правила торгівлі на ринках, затверджені Наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства внутрішніх справ України,Державної 

податкової адміністрації України, Державного комітету 

стандартизації,метрології та сертифікації України від 

26.02.2002 № 57/188/84/105 // Офіц. вісн.України. - 2002, - 

№13, - ст.681. 

26. «Положення про поставки продукції виробничо-

технічного призначення» та«Положения про поставки 

товарів народного споживання»,  затверджені 

постановою Ради Miністрів Союзу РСР від 25.07.88, № 888 // 

СП СССР, - 1988, - №24 – 25, - Ст. 70 

27. Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-

технічного призначення i товарів народного споживання за 

кількістю”, (затверджена постановою Державного арбітражу 

при Раді Міністрів Союзу РСР від 15 червня 1965р. № П-6 з 

наступними змінами) та інструкції про порядок приймання 

продукції виробничо-технічного призначення i товарів 

народного споживання за якістю(затверджена постановою 

Державного арбітражу при Раді Міністрів Союзу РСР від 

25 квітня 1966 р. № П-7) // Бизнес (сборник 

систематизированного законодательства), - 2006, - Выпуск 

12, - с. 23 

 

Література: 

1. Попов А.А. Торговое право: Учебное пособие. – 3-е 

изд.доп. и перераб. –Х.: Изд.Группа “РА-каравелла” 2003 р. 

2. Правовое регулирование торговой деятельности в Украине 

/Составитель ЗадыхайлоД.В. – Харьков: “Синтекс”, 1997 г. 

3. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права – М.: 

„СПАРК”, 1994.с 25 

4. Буткевич О.В. Особенности определения предмета 

торгового договора / ВісникХарківського національного 

університету ім.. В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ, 2010. - № 

929:Серія «Право», Спец.вип. – С. 169-173. 

5. Буткевич О.В. Учасники торговельних відносин / Вісник 

господарського судочинства. – 2011. № 2. – С. 78-82 
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ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

План 

 

1.   Поняття інновацій та інноваційної діяльності.  

2.   Система законодавства про інноваційну діяльність. 

3.   Інноваційні правовідносини. 

4.   Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності. 
 

Задача 1.Державне акціонерне товариство за рахунок 

виділених бюджетних коштів мало побудувати нові 

виробничі потужності. Вартість будівництва – понад 75 млн. 

грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена 

проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».  

В який спосіб може здійснюватися будівництво?  

Який порядок укладення договорів підряду на 

будівництво об’єктів, що фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів?  

Який тип підрядного будівельного договору може бути 

використаний в даному випадку?  

 

Задача 2.Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення 

про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у 

штаті банку фахівців із проектування та будівництва перед 

банком виникла проблема вибору проектних та будівельних 

підрядників, розміщення замовлень на проектування та 

будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.  

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і 

забезпечити захист своїх інтересів на всіх стадіях 

будівництва (проектування та будівництва)?  

Який вид  договору доцільно використати в даному 

випадку? 

Якими нормативно-правовими актами слід керуватися 

при цьому? 
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Назвіть умови договору, що мали б забезпечити 

врахування та захист інтересів комерційного банку як 

замовника-інвестора. 

 

Задача 3.Приватне підприємство “Мрія”, прагнучи отримати 

фінансову підтримку з боку держави (в т.ч. пільги в 

оподаткуванні), започаткувало виробництво інноваційної 

продукції. 

Чи досить цього кроку для отримання бажаної 

підтримки? 

За яких умов підприємство може отримати статус 

інноваційного?  

Які види та форми фінансової підтримки Ви знаєте? За 

яких умов і в якому порядку вона має надаватися? 

 
Задача 4.Двоє громадян зі значним  досвідом науково-

дослідної роботи (один –  у конструкторському бюро одного 

з державних підприємств, інший – в  державному науково-

дослідному інституті) вирішили створити мале підприємство, 

яке б здійснювало інноваційну діяльність. Але між ними 

виник спір щодо вибору організаційно-правової форми та 

типу підприємства. 

Що таке інноваційна структура, які бувають типи цих 

структур та в якому порядку вони набувають цього статусу? 

Чим відрізняється інноваційне підприємство від 

інноваційної структури? 

Яку пораду можна дати засновникам з врахуванням 

комплексу аспектів (наявність у них відповідного досвіду та 

навичок, відсутність значних коштів і прагнення 

мінімального ризику від участі в такому підприємстві, 

наявність інформації про потенційних суміжників і 

замовників та ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої 

пропозиції. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
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Завдання 1.Надайте характеристику відносинам з 

капітального будівництва щодо суб’єктного, об’єктного 

складу, прав та обов’язків суб’єктів цих відносин, ступеня та 

характеру державного регулювання. 

 

Завдання 2.Визначте договори, за допомогою яких 

опосередковуються відносини з капітального будівництва. 

 

Завдання 3.Складіть порівняльну таблицю «Форми 

відповідальності, що застосовуються за правопорушення у 

сфері капітального будівництва в договірних та 

позадоговірних відносинах». 

 

Завдання 3.Встановіть причини визнання пріоритетним 

інноваційного шляху розвитку економіки України. 

 

Завдання 4.Встановіть, яким є співвідношення понять: 

1) «інноваційне підприємство» та «інноваційна структура»; 

2) «інноваційна діяльність» і «трансфер технологій». 

 

Завдання 5.Складіть перелік договорів, що опосередковують 

інноваційну діяльність та діяльність щодо трансферу 

технологій. 

 

Завдання 6. Визначте коло учасників інноваційної 

інфраструктури та їх роль в інноваційній діяльності. 

 

Завдання 7.Складіть схему «Органи, що здійснюють 

державне регулювання у сфері інноваційної діяльності та 

діяльності щодо трансферу технологій, їх повноваження».  

 

Нормативний  матеріал: 

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. 

вісн. України. – 2003. – №11. – Ст. 462. 

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Там же. – 

2003. – № 11. – Ст. 461. 
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3. Податковий кодекс України: Закон України Закон вiд 

02.12.2010 № 2755-VI//Відом. Верхов. Ради України . - 2011 

р., / № 13-14, № 15-16, № 17, Ст. 112. 

4. Митний кодекс України: Закон України вiд 11.07.2002 р. // 

Відом. Верхов. РадиУкраїни.- 2002 р., № 38 - 39, Ст. 288 
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– Т.І. – с. 6 – 39. 

7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 
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10. Про операції з давальницькою сировиною у 
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ТЕМА  8. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ  ГОСПОДАРЮВАННЯ. 
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План. 

 

1.Поняття банківської системи України, її структура. 

2.Національний банк України: функції та повноваження. 

Індикативне та адміністративне регулювання банківської 

діяльності. 

3.Система банківських операцій (послуг), їх регулювання. 

4.Банківські рахунки та їх види. Порядок відкриття та 

закриття банківських рахунків, права і обов’язки сторін по 

договору банківського рахунку. 

5.Правові основи безготівкових розрахунків в народному 

господарстві. 

Розрахунково-касове обслуговування та його зміст. 

6.Кредитні операції банків. Види банківського кредиту 

(банківської позики). 

7. Депозитні операції банків. Інші операції банків. 

8.Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових 

послуг. 

9. Правове регулювання страхової діяльності в Україні. 

Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності. 

Компетенція уповноважених органів в сфері нагляду за 

здійсненням страхової діяльності. 

 

Задача  1.У дозволі, який був наданий банком своїй філії, 

було відсутнє право філії на здійснення такої банківської 

операції наявної у дозволі банку), як залучення таро 

зміщення іноземної валюти на валютному ринку України. 

Але в довіреності на керівника філії було передбачено 

повноваження на здійснення угод, пов’язаних з цією 

операцією, і філія здійснювала такі угоди і операції, 

відображаючи їх на своєму балансі на підставі укладених 

керівником угод. 

Яку відповідальність несе керівник філії, філія банку і 

банк за здійснення таких операцій? 

Чи можуть бути визнані угоди, які укладались під час 

здійснення залічення таро зміщення іноземної валюти на 

валютному ринку України, недійсними і на якій підставі? 
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Задача 2.В договорі на розрахунково-касове обслуговування 

було передбачено, що у випадку відсутності операцій по 

рахунку на протязі 3-х місяців, рахунок закривається банком. 

В банку (АКБ) було прийнято розпорядження про закриття 

рахунку клієнта після відсутності операцій по рахунку на 

протязі 3-х місяців, а кошти, які залишалися на рахунку, було 

відправлено, за вирахуванням оплати вартості розрахунково-

касового обслуговування, яку банк списав на свою користь, 

на інший рахунок клієнта в іншому 

банку, про який в банку (АКБ) була наявна інформація в 

справі по відкриттю рахунка. 

Але ці кошти з іншого рахунку клієнта в законному порядку 

були списані на підставі платіжної вимоги в рахунок 

погашення його боргів. Клієнт звернувся з позовом до 

банку(АКБ) про відшкодування шкоди у розмірі коштів, які 

було перераховано з рахунку. 

Чи має право банк самостійно списувати кошти в 

рахунок оплати розрахунково-касового обслуговування 

клієнта, якщо має, при яких умовах? 

Які збитки поніс клієнт? Надайте обґрунтовану 

відповідь з відображенням умов, які необхідно виконати 

банку з метою недопущення спору. 

 

Задача 3.В банк надійшов запит про надання інформації про 

рух коштів на рахунку фізичної особи – не суб’єкта 

підприємницької діяльності, підписаний начальником відділу 

Державної служби боротьби з економічною злочинністю і 

скріплений гербовою печаткою цього органу. 

Чи має право банк надати відповідь на такий запит? 

Яким органам МВС України банк повинен надавати 

відповідь на оформлені в установленій формі запити? 

 

Задача 4.Між банком та акціонерним товариством (далі – 

АТ) було укладено кредитний договір про надання кредиту 

траншами (частинами) на протязі 10 днів після надання 

заявок АТ на перерахування траншів. Банк виконував 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

перерахування несвоєчасно. АТ у зв’язку з несвоєчасним 

одержанням коштів зазнало збитків в своїй виробничий 

діяльності не змогло повернути кредит та проценти. Суд 

задовольнив позовом банку про стягнення з АТ кредиту, 

процентів та пені тільки в частині стягнення кредиту, 

відмовив в стягненні 

процентів та пені. 

Обґрунтуйте законність прийнятого судом рішення на 

підставі норм законодавства. 

 

Задача 5.Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - 

ТОВ) – резидент одержало позику в іноземній валюті від 

нерезидента і не зареєструвало контракт про позику у 

встановленому законодавством порядку. Банк зарахував 

іноземну валюту на рахунок ТОВ, яке використало іноземну 

валюту в Україні у відповідності з законодавством. Підчас 

повернення позики банк відмовив ТОВ в перерахуванні 

іноземної валюти нерезиденту, посилаючись на відсутність 

реєстрації контракту. ТОВ звернулося з позовом до 

господарського суду з вимогою зобов’язати банк 

перерахувати іноземну валюту ТОВ по контракту 

нерезиденту. 

Які порушення законодавства наявні у діях банку та 

ТОВ? 

Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте 

відповідь. 

 

Задача 6.Позичальник своєчасно не перераховував проценти 

за користування кредитом банку. Суд задовольнив позов 

банку до позичальника про розірвання кредитного договору 

на підставі того, що в кредитному договорі містилася умова 

дострокового розірвання при наявності прострочення 

виконання зобов’язань позичальником, але відмовив банку у 

стягненні кредиту, процентів та пені з поручителя у зв’язку з 

визнання кредитного договору розірваним. 

Чи є розірвання кредитного договору на таких умовах 

законним? 
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Які підстави для припинення поруки? 

Чи законне рішення суду? Обґрунтуйте відповідь. 

 

Завдання для самостійної роботи : 

 

Завдання 1.Опрацюйте Закони України «Про банки і 

банківську діяльність» Закон України від 07.12.2000 р.  

// Офіційн.вісн. України . – 2001. – № 1-2. – частина 1. – Ст. 

1.,  «Про страхування» Закон України від 07.03.1996 р. // 

Голос України - 1996 - N 68. 

 

Завдання 2.Законспектуйте основні положення даних законів. 

 

Нормативний матеріал: 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 

07.12.2000 р. // Офіційн.вісн. України . – 2001. – № 1-2. – 

частина 1. – Ст. 1. 

2. Про Національний банк України: Закон України від 

20.05.99 р. // Офіційн. вісн.України. – 1999. – № 24. – Ст. 

1087. 

3. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон 

України від 05.04.2001 р. // Офіційн. вісн. України. - 2001. – 

№ 20.- Ст. 828.56 

4. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань: Закон України від 22 .11. 96 р.// Відом. Верхов. 

Ради України// . - 1997. - № 5. - Ст.28. 

5. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: 

Закон України від 23.09.94 р. // Відом. Верхов. Ради України 

– 1994. - № 40. - Ст.364. 

6. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 .04. 2001 

р.// Офіційн. вісн.України .- 2001. – № 17.- Ст. 731. 

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 

28. 11. 2002 р. // Офіційн. вісн. України. – 2002. – 

№ 50. – ст. 2248. 

8. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Голос 

України - 1996 - N 68 
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9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р.// 

Офіційн. вісн. України. – 2001. - N 32 (23.08.2001) - Ст.1457 

10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

страхової діяльності:Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг від 28.08.2003р. - № 

40 // Офіційн. вісн. України. – 2003. - N 38 (03.10.2003) - Ст. 

2047 

11. Про затвердження Положення про застосування 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України заходів впливу: Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

від 13.11.2003р. - № 125 //Офіційн. вісн. України. – 2003. - N 

50 (26.12.2003) - Ст. 2631. 

12. Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю: Декрет КМУ від 19.02.93 р. // Відом. Верхов. Ради 

України. - 1993. - № 17. - Ст.184. 

13. Закон України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб" № 4452-VIвід 23.02.2012 р. // Голос України. – 

2012. – № 51. – від 21.03.2012 р. 

14. Положення про порядок реєстрації та ліцензування 

банків, відкриття відокремлених підрозділів, Затв. 

постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011 р.  

//Офіційн. вісн. України. - 2011.- № 84.- Ст. 3092. 

15. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні. Затв.постановою Правління НБУ № 368 від 28 

серпня 2001 р. // Офіційн. вісн. України. – 2001.– № 40. – ст. 

1813. 

16. Положення про застосування Національним банком 

України заходів впливу за порушення банківського 

законодавства. Затв. постановою Правління НБУ № 369 від 

28серпня 2001 р.// Офіційн. вісн. України. – 2001. – № 41. – 

ст. 1864. 

17. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною 

валютою. Затв.постановою Правління НБУ від 10 серпня 

2005 р. N 281 // Офіційн. вісн. України .- 2005.-№ 35.- 

Ст.2133. 
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18. Інструкція про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Затв. 

постановою Правління НБУ № 492 від 12листопада 2003 р.// 

Офіційн. вісн. України - 2003. - № 51. – частина 1. –Ст. 2707. 

19. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті. Затв.постановою Правління НБУ № 22 

від 21 січня 2004 р.// Офіційн. вісн. України. - 2004. – №13. – 

Ст. 908. 

20. Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні. Затв. постановою Правління НБУ № 637 від 

15 грудня 2004 р.// Офіційн. вісн. України - 2005. –№ 3. – Ст. 

155. 

21. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання 

ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями. Затв. постановою Правління НБУ№ 136 від 24 

березня 1999 р. // Офіційн. вісн. України . - 1999. - № 22. - Ст. 

1020. 

 

Література: 

1. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. Авт.: 

Жуков А.М., Іоффе А.Ю.,Кротюк В.Л., Пасічник В.В., 

Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с. 

2. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб..- 2-ге вид. 

перероб. і доп.- К.:МАУП. - 2000. - 240 c. 

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: 

Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. 

─ К., 2006. – 520 с. 

4. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 

2004. – 624 с. 

5. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: у 2-х 

частинах. Ч. 1. – Х.: Право,2008. – 496 с. 

6. Глібко С.В. Питання правового регулювання договорів, 

пов’язаних з відкриттям рахунків в банках” // Вісник 

Академії правових наук України. – 2004. – № 1. — c. 73 – 

80.57 
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ТЕМА9: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В  УКРАЇНІ .  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ  

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

План 
 

1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної  

діяльності. 

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

3.Види зовнішньоекономічної діяльності. 

4.Суб’єкти та форми державного регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Поняття, форма та зміст зовнішньоекономічного  

договору (контракту). 

6. Поняття, види та форми здійснення іноземних  

інвестицій. 

7. Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів. 

 

Задача 1. Представництво іноземної компанії опублікувало 

оголошення в місцевій пресі про те, що візьме в оренду 

приміщення з метою обладнання його під офіс. 

Прочитавши оголошення, громадянин Л. звернувся до 

представництва з пропозицією укласти договір оренди 

належної йому квартири, в якій він не проживає. 

У представництві іноземної компанії Л. пояснили, що з ним 

не можуть укласти такий договір, оскільки він не є суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Посилаючись на положення Закону України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність”згідно з якими суб’єктами 

цієї діяльності можуть виступати будь-які фізичні особи, які 

мають цивільну правоздатність та дієздатність і постійно 

проживають на території України, Л. вважає відмову 

безпідставною. 

Вирішіть спір. 
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Задача 2. ЗАТ “Закарпатвино” уклало договір купівлі-

продажу скляного посуду з угорською фірмою. Оскільки на 

момент укладення угоди сторони не змогли 

домовитись щодо ціни товару, відповідна умова не була 

включена до договору. 

В день, коли товар повинен був надійти українському 

контрагенту, останній одержав повідомлення з Угорщини 

про те, що угорська фірма не вважає себе 

зобов’язаною доставляти скляний посуд на Україну. Відмова 

мотивувалась відсутністю згоди щодо ціни, яка за 

українським законодавством є істотною умовою 

договору купівлі-продажу. Оскільки не було досягнуто згоди 

щодо істотної умови, то договір слід вважати не укладеним. 

ЗАТ “Закарпатвино” звернулося з позовом до Міжнародного 

комерційногоарбітражу при Торгово-промисловій палаті 

України. 

Яке рішення прийме суд і який порядок його 

виконання? 

 

Завдання для самостійної роботи. 

 

Завдання 1. Визначте джерела правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

 

Завдання 2. Розробіть та представте документи, необхідні для 

державної реєстрації представництв іноземних юридичних 

осіб в Україні. 

 

Завдання 3. Розкрийте особливості здійснення операцій з 

давальницькою сировиною. 

 

Завдання  4.  Розкрийте  процедуру  одержання  ліцензії  на  

здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

 

Завдання 5. Визначте сферу застосування гербового збору. 
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Завдання 6. Складіть проект зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

 

Завдання 7. Складіть схему видів іноземних інвестицій. 

 

Нормативний матеріал : 

1.Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіц. 

вісн. України. – 2003. – №11. – Ст. 462. 

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Там же. – 

2003. – № 11. – Ст. 461. 

3. Податковий кодекс України: Закон України Закон вiд 

02.12.2010 № 2755-VI//Відом. Верхов. Ради України . - 2011 

р., / № 13-14, № 15-16, № 17, Ст. 112. 

4. Митний кодекс України: Закон України вiд 11.07.2002 р. 

//Відом. Верхов. РадиУкраїни.- 2002 р., № 38 - 39, Ст. 288 

5. Конвенция о получении за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам . Дата прийняття : 18.03.70 г. 

Дата приєднання України: 19.10.2000 г.(із 

заявами і застереженнями) // Юрид. вісн. України – 2000. - № 

48. –с.3. 

6. Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. - 1960. № 46. - Ст. 421. 

Дата подписания: 10 июня 1958 г. Дата подписания 

представителем СССР: 29 декабря 1958. Дата вступления в 

силу для СССР: 7 июня 1959 г. Дата ратификации: 22 августа 

1960 г. Дата вступления в силу 

для Украины: 10 января 1961 г.// ОВУ, - 2004, - № 45, - 

ст.3004. 

7. Віденська конвенція про право міжнародних договорів. 

Дата підписання: 23.05.69 р. Дата набуття чинності – 

27.01.1980 Дата підписання Україною: 06.11.1982 р. Дата 

приєднання : 14.04.86 р. (в складі СРСР) Дата набуття 

чинності : 13.06.86 р. //Міжнародні договори України. – 1997. 

– Т.І. – с. 6 – 39. 

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 

16.04.91 № 959-ХІІ.//Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 

29. - Ст. 377. 
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9. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України 

від 24.02.94 № 4002- ХІІ//Відом. Верхов. Ради України. - 

1994, - № 25, - ст.198. 

10. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: 

Закон України від 23.09.94№ 185/94-ВР // Відом. Верхов. 

Ради України. - 1994, - № 40, - ст.364. 

11. Про операції з давальницькою сировиною у 

зовнішньоекономічних відносинах:Законом України вiд 

15.09.1995 № 327/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. 1995, 

N32, ст.255 
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ТЕМА 10.  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН, ЇХ СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

 

План 

 

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних 

зон: 

1.1.  поняття та види спеціальних (вільних) економічних 

зон;  

1.2.  система нормативно-правових актів про спеціальні 

(вільні) економічні зони; 

1.3.  порядок утворення та ліквідації спеціальних (вільних) 

економічних зон; 

1.4.  управління спеціальними (вільними) економічними 

зонами; 

1.5.  особливості правового регулювання господарювання у 

спеціальних (вільних) економічних зонах. 

2.  Правовий режим концесійної діяльності. 

3.  Інші види спеціальних режимів господарювання: 

3.1. виключна (морська) економічна зона України; 

3.2. прикордонний режим господарської діяльності; 

3.3. правовий режим господарської діяльності в 

охоронних зонах; 

3.4.  спеціальний режим господарювання в окремих 

галузях народного господарства; 

3.5. спеціальний режим господарської діяльності в умовах 

надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; 

3.6. правовий режим господарської діяльності в умовах 

воєнного стану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Задача 1. Приватному підприємцю, зареєстрованому в 

Закарпатській області,  приятель порадив домагатися 

отримання пільг (насамперед податкових), передбачених 

Законом України від  22.03.2001 р. «Про спеціальну 

економічну зону «Закарпаття».  

Яким суб’єктам надається пільговий режим 

господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах? 

Якими нормативно-правовими актами передбачаються 

спеціальний митний режим, податкові пільги для суб’єктів 

спеціальної (вільної) економічної зони? 

 

Задача 2.Міська рада на своєму сесійному засіданні ухвалила 

рішення про передання в концесію строком на 8 років 

розташованого на околиці міста старого, вкрай занедбаного 

приміщення готелю, що перебував у комунальній власності і 

потребував реконструкції. Консорціум «Мальовничі міста 

України» – єдиний потенційний концесіонер, що погодився 

на реконструкцію та експлуатацію цього готелю, враховуючи 

значний туристичний потенціал регіону,  не був згодний з 

занадто коротким строком концесійного договору, що 

пропонувався міською радою. 

На який термін може укладатися концесійний договір? 

В якому порядку він укладається? 

Які істотні умови концесійного договору? Чи підлягає 

він реєстрації? 

Що необхідно для встановлення концесійних відносин 

у даному випадку? 

 
Завдання для самостійної роботи: 

 

Завдання 1.Визначте мету запровадження спеціальних 

режимів господарювання та їх види згідно з розділом VІІІ ГК 

України. 

 

Завдання 2. Назвіть ознаки спеціальних (вільних)  

економічних зон. 
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Завдання 3. Визначте характерні риси концесійної  

діяльності. 

 

Завдання 4. Визначте спеціальні режими господарювання, що 

враховують надзвичайні умови господарювання, територію, 

на якій здійснюється господарювання, галузі народного 

господарства тощо.  
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