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Передмова 

Шановні студенти! 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Господарське 
законодавство». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам 

зорієнтуватись  при підготовці до практичних занять, організувати 
самостійну роботу. 
Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Господарське 

законодавство» з іншими дисциплінами робочого плану, які передують 
її вивченню та які спираються на її вивчення, представленні наступною 

схемою. 

 

 
 

Мета навчальної дисципліни «Господарське законодавство» 

полягає в: 
-  формуванні системи знань з правового регулювання господарських 

правовідносин в Україні, систематизації напрямів та способів 
вирішення проблем, накопичених практикою розв’язання 
господарських спорів як в досудовому так і в судовому порядку; 

- з’ясуванні поняття та особливостей системи господарського 
законодавства України та її окремих елементів;   

- забезпеченні правової підготовки, спрямованої на формування 
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що 
володіють основами теоретичних знань в галузі господарського права, 
необхідних для їх майбутньої трудової діяльності тощо. 

Господарське законодавство 

Правознавство Трудове право 

Українська мова Адміністративне 
право 
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Завдання дисципліни полягає у вивченні системи чинного 
господарського  законодавства, правових проблем, що виникають при 
вирішенні господарських спорів, визначення правового статусу 
суб’єктів господарського права, вивчення підстав та умов виникнення, 
зміни та припинення господарських  відносин, порядку укладання, 
зміни та розірвання господарських договорів, правове регулювання 
діяльності різних господарських організацій та інших суб’єктів 
господарських правовідносин, ознайомлення з специфічними 
способами захисту господарських прав. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- систему господарського законодавства, особливості використання 
окремих її елементів; 
 - сучасні аспекти правового регулювання впливу держави на 
господарські правовідносини; 
 - сутність та значення основних понять господарського права; 
 - порядок застосування як матеріальних так і процесуальних норм 

господарського законодавства. 
     Студент повинен уміти: 

- застосовувати чинне господарське законодавство в виробничо-
господарській та організаційно-управлінській діяльності;  
- орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської 
діяльності; 
- своєчасно визначати розбіжності в господарсько-договірних 
відносинах   і, керуючись нормами діючого законодавства України, 
вирішувати питання захисту, відновлення та реалізації прав суб'єктів 
господарювання; 
- тлумачити господарське законодавство, надавати правову оцінку 
практичним ситуаціям; 

-  застосовувати господарське законодавство з метою захисту, 
відновлення та реалізації прав як  суб'єктів господарювання так і інших 
суб’єктів господарських правовідносин; 
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 3 

 

 

Галузь знань 
0305 «Економіка та 
підприємництво» 

 

 

Напрям підготовки 
6.030507 

«Маркетинг» 

Варіативна за вибором 

студента  

Модулів – 1 Рік підготовки: 3-й 

Змістових модулів – 2 Семестр : 5-й          

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Лекції –  26 год. 

 

Загальна кількість 
годин – 108 

 

 

Практичні  - 26 год. 

 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних –  5 

самостійної роботи 
студента –  10 

 

 

 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень:  
бакалавр 

 

 

 

 

 

Лабораторні - -/-/-год. 
 

Самостійна робота –   

5 семестр - 56 год. 
 

 

Вид контролю  –  

залік 
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1.2. Тематика практичних занять 
 

№ Назва теми К-

сть 

годи

н 

1. Господарське право, як галузь, навчальна дисципліна 
та наука 

2 

2. Господарське законодавство України 2 

3. Суб'єкти господарських правовідносин 2 

4. Правові засоби державного регулювання економіки 2 

5. Правовий режим майна в господарському обігу 2 

6. Правове становище підприємств 2 

7. Правовий статус окремих видів суб'єктів господарського 
права 

2 

8. Правовий статус господарських товариств 2 

9. Правове становище об'єднань підприємств 2 

10. Господарські зобов'язання 2 

11. Відповідальність за правопорушення у сфері 
господарювання. 

2 

12. Правове регулювання банкрутства 2 

13 Правове регулювання оренди та лізингу у сфері 
господарювання 

2 

 Всього 26 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 
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- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 
1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної 
дисципліни «Господарське законодавство» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  
• виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 ТЕМА 1. Господарське право, як галузь, навчальна 

дисципліна та наука 
ПЛАН 

1. Поняття господарського права як галузі права, його предмет та 
методи.  
2. Принципи господарського права 
3. Господарська діяльність та її види. 
4. Система господарського права. 
5. Господарське право як наука та навчальна дисципліна. 
6. Поняття, ознаки та структура господарських правовідносин.  
 

Література  [Базова 1;2;3; додаткова 7;10;21;22] 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття господарського права як галузі права.  
2. У чому виявляється єдність і диференціація господарського 
законодавства? 

3. Що є предмет регулювання господарського права? 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів Відмінно 
82-89 балів 

Добре 
74-81 балів 
64-73 балів 

Задовільно 
60-63 балів 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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4. У яких нормативних актах закріплено принципи господарського 
законодавства? 

5. Що таке господарська діяльність? 

6. Назвіть  види господарської діяльності. 
7. В чому полягає специфіка методів господарського права?  

8. В чому полягає співвідношення господарського права як науки та 
навчальної дисципліни? 

9. Назвіть основні правові категорії і поняття господарського права.  
10. Визначте поняття ознаки і зміст господарських правовідносин.  
 

Самостійна робота (викласти письмово): 

1. Оберіть конкретний вид господарських правовідносин та визначте 
його вид, ознаки, групу, структурні елементи. 
2. Визначте ст. ГКУ, в яких закріплюються методи та принципи  
господарського права 
 

Практичне завдання :  

Задача № 1. 

Студент У. Харківського національного інституту  на літніх 
канікулах по туристичній   путівці побував на відпочинку в Анталії. Під 
час перебування на відпочинку з метою окупити свою поїздку він 
закупив 30 комп'ютерів Notebook  і ввіз їх на митну територію України. 
Під час проведення митних процедур, працівник митниці заявив, що У. 

повинен сплатити податки (ПДВ), ввізне мито, та митний збір як суб'єкт 
підприємницької діяльності. У не погодився з вимогами представників 
митниці, але з метою швидшого проведення митних процедур та  
реалізації свого товару сплатив платежі, які від нього вимагали, з 
подальшим наміром оскаржити дії митних органів в суді. З метою 

реалізації свого товару У. розмістив об'яви в місцевих газетах. При 
продажі чергового комп'ютера виявилося, що покупцями були 
працівники податкової міліції, які описали та вилучили решту товару, 
звинувачуючи У. в здійснені підприємницької діяльності без державної 
реєстрації, ухиленні від сплати податків. Надайте кваліфікацію діям 

студента У.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ТЕМА 2. Господарське законодавство України 

ПЛАН 

1. Поняття господарського законодавства та його особливості. 
2. Види господарсько-правових норм. 

3. Система господарського законодавства. 
4. Конституція України, як джерело господарського права. 
5. Закони України, як джерела господарського права. 
6. Підзаконні нормативні акти, як джерела господарського права. 
7. Основні напрямки удосконалення господарського законодавства. 
8. Роль господарської практики в удосконаленні господарського 
законодавства. 
 

Література [Базова 1;2;3;6; допоміжна 11; 18; 19;21;22] 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття джерел господарського права. 
2. Назвіть види джерел господарського права. 
3. В чому полягають Конституційні основи господарського права. 
4. Визначте роль Господарського кодексу України, як джерела 
господарського права . 
5. Охарактеризуйте господарсько-правові норми в Цивільному кодексі 
України.  
6. Визначте які закони є джерелами господарського права. 
7.  Які міжнародно-правові акти є джерелами регулювання 
господарської діяльності в Україні. 
 

Самостійна робота (виконати письмово) 

1. Складіть таблицю джерел господарського законодавства, в 
залежності від юридичної чинності нормативно-правового акту.  В 

таблиці зазначте: назву, орган, що приймає, вплив на правове 
регулювання правовідносин, приклад конкретного нормативно-
правового акту. 
2. Визначте, які, на Вашу думку, норми Конституції стали базою для 
формування господарського законодавства України. 
 

Практичні завдання:  

Задача № 1. 
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Приватний підприємець К. організував склад-магазин 
будівельних матеріалів. Уклав дилерську угоду з  А-м цементним 

заводом. В продовж 1 –го року сторони дилерської угоди виконували 
свої зобов’язання належним чином.  

Підприємець К. отримав від Д-ї сільської ради в користування 
присадибну земельну ділянку для індивідуального житлового 
будівництва. При будівництві стін  свого будинку К. замітив , що 
цемент, придбаний по договору купівлі продажу в кількості 3 тонн (60 

мішків) в А-го цементного заводу неякісний, на паперових мішках 
відсутня маркіровка про те, що цемент марки 400, відсутня інструкція 
про порядок застосування.   

У зв’язку з вищенаведеним, підприємець К. звернувся до 
господарського суду Харківської області про розірвання договору 
купівлі продажу цементу, відшкодування збитків та моральної шкоди,  
яка завдана йому як споживачу. Назвіть норми господарського 
законодавства якими Господарський суд повинен керуватися при 
прийнятті рішення. 
 

ТЕМА 3. Суб'єкти господарських правовідносин 

ПЛАН 

1. Поняття та ознаки суб'єктів господарського права. 
2. Види суб'єктів господарського права. 
3. Поняття та види суб’єктів господарювання. 
4. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація. 
5. Правовий статус відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання. 
в господарській діяльності.  

6. Припинення діяльності суб'єктів господарювання. 
7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської діяльності 

 

Контрольні питання: 

1. Чи є суб’єктами господарювання філії і представництва?   
2. Як співвідносяться поняття «суб’єкти господарських відносин» та 
«суб’єкти господарювання»?  

3. Порядок створення суб’єкта господарювання.   
4. Хто такий державний реєстратор?   
5. Які Ви знаєте форми припинення суб’єкта господарювання?   
6. Види реорганізації.   
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7. Який порядок задоволення вимог кредиторів у випадку визнання 
суб’єкта господарювання банкрутом? Чи він відрізняється від 
загального порядку задоволення вимог кредиторів, визначеного ЦК 

України?   
8. Які суб’єкти не можуть бути визнані банкрутами?  

 

Література [базова - 1,2,8; допоміжна - 3,7,11,18 ] 

 

Самостійна робота (виконати письмово): 

1. Складіть перелік документів необхідних для реєстрації фізичної 
особи , як суб’єкта господарювання. 

 

ТЕМА 4. Правові засоби  

державного регулювання економіки 

ПЛАН 

1. Правові засади участі держави, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування в господарській діяльності.  
2. Мета і принципи державного впливу на економіку. 
3. Напрями економічної політики держави. 
4. Економічна стратегія та  економічна тактика як форми реалізації 
економічної політики держави. 
5. Безпосередня участь держави в господарських відносинах.  
6. Засоби державного регулювання господарської діяльності 
7. Правові форми податкового впливу на господарську діяльність.  
8.  Правове забезпечення добросовісної конкуренції, як засіб впливу на 
розвиток підприємництва в Україні. 
9.  Приватизація державних і комунальних підприємств.  
10. Державне регулювання ринку цінних паперів.  

 

Контрольні питання:  

1. Які на Ваш погляд основні напрями економічної політики 
держави? 

2. Охарактеризуйте засоби державного регулювання 
господарської діяльності. 
3. В чому полягають особливості управління господарською 

діяльністю? 

4. Що таке методи і засоби державного регулювання економіки? 
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5. Що таке засоби правового регулювання економіки? 

6. Назвіть адміністративні засоби державного регулювання 
економіки. 
7. Чому приватизація державних і комунальних підприємств є 
засобом впливу на економіку держави? 

 

Література [1;2;3; 4;11;12;13 допоміжна [10; 11; 18] 

Практичні завдання : 

Задача № 1 

Громадянин А. заснував приватне підприємство з виробництва 
спецодягу. Його дружина, яка не є приватним підприємцем, 

неодноразово перешкоджала укладенню договорів між споживачами та 
іншими виробниками спецодягу,  (конкурентами г-на А). Вона 
поширювала між потенційними споживачами зазначеного товару  
відомості, які принижували ділову репутацію цих виробників.  Чи має 
місце у даному випадку недобросовісна конкуренція (якщо да – то 
надайте кваліфікацію зазначеним діям та визначити хто та яку повинен 
буде нести  відповідальність) ? 

Задача № 2 

Два підприємства, виробники товарів побутової хімії, займали 
найбільший сегмент даного товарного ринку у відповідному регіоні 
(разом їх сукупна частка складала 36 %) домовилися про розподіл 
ринків збуту. Вони на певний період часу встановили ціни набагато 
нижче від цін, які склалися на даному товарному ринку, внаслідок чого 
було витіснено їх конкурентів -  малих підприємств.  Чи є дії зазначених 
підприємств порушенням  законодавства про захист економічної 
конкуренції, яку назву має це порушення, та який орган повинен 
винести рішення щодо цього ? Який загальний порядок для розгляду 
справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, та якими нормативними актами він регламентується ? 

 

Самостійна робота (виконати письмово): 

1. Визначте природні монополії в Україні та дайте характеристику їх 
діяльності. 
2. Визначте види державного регулювання добросовісної конкуренції. 
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ТЕМА 5. Правовий режим майна 

 в господарському обігу 

План 
1. Поняття і види майна в господарському обігу. 
2. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
3. Право власності, право господарського відання та право 
оперативного управління. 
4.  Цінні папери у господарській діяльності. 
5.  Джерела формування майна суб'єктів господарювання 
6. Особливості правового режиму державного майна у сфері 
господарювання 
7. Поняття та правовий режим основних та оборотних фондів суб’єкта 
господарювання.  
 

Література  [Базова 1;2;3; 23; допоміжна 4; 7;10; 18; 19;21;22] 

Контрольні питання:  

1. За ким закріплюється майно на праві оперативного використання?   
2. Що таке статутний капітал?   
3. Які функції виконує статутний капітал?  

4. Що розуміють під основними та оборотними фондами?  

5. Яке майно не може бути вкладом до статутного капіталу?  

6. Яка відповідальність учасників, котрі вчасно не сплатили внески до 
статутного капіталу?   
7. Чи може бути джерелом формування майна суб’єкта 
господарювання благодійні внески?  

8. Який порядок оцінки внесків учасників?  

 

Самостійна робота (викласти письмо): 

Складіть проекти установчих документів одного із видів господарських 
товариств (статут, установчий договір, протокол засновників) 
 

 

ТЕМА 6. Правове становище підприємств 

ПЛАН  
1. Поняття та ознаки підприємства 
2. Види та організаційно-правові форми підприємств 
3. Правове становище державних підприємств 
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4. Правове становище комунального унітарного підприємства 
5. Правове становище підприємств колективної власності 
6. Правове становище приватних та інших підприємств 
7. Правове становище об’єднань підприємств 
 

Література [Базова – 2,3,15; допоміжна 4; 21;22] 

 

Контрольні питання:  

1. Які є види державних унітарних підприємств?  

2. Які ознаки підприємства ви знаєте?  
3. Які ознаки казенного підприємства?   
4. З яких структурних підрозділів складається підприємство?  

5. Що таке комунальне підприємство?  
6. У яких галузях народного господарства створюються казенні 
підприємства?  

7. Хто може бути засновником підприємства?  
8. Назвіть критерії розмежувань підприємств за видами.  
 

Самостійна робота (викласти письмо): 

1. Напишіть індивідуальну роботу, присвячену локальним 

нормативним актам підприємства. 
 

ТЕМА 7. Правовий статус окремих видів  

суб'єктів господарського права 

ПЛАН 

 

1. Правовий статус громадянина-підприємця. 
2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері 
господарювання. 
3. Особливості правового статусу благодійних та інших 
неприбуткових організацій у сфері господарювання. 
4. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері 
господарювання. 
 

Самостійна робота (викласти письмово): 

2. Складіть перелік документів необхідних для реєстрації фізичної 
особи , як суб’єкта господарювання. 
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Література [базова 3;5;14;15; 16; 19 допоміжна 10; 11; 18; 22] 

 

Практичне завдання :  

Задача № 1 

Гаркуша, учасник ТДВ "Гарант" з 30 % часткою у статутному 
фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку  за ціною 

у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.2012 р. у письмовій 
формі на адресу товариства та персонально його учасникам - Петренко і 
Миколайчуку, яким належали частки  у статутному фонді  (60 % та 10 

% відповідно).  Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.2012 р. 
Гаркуша уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу 
належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою - гр. 
Прохоровим. Але учасники ТДВ відмовилися від прийняття Прохорова 
у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі 
документи.  

Дайте відповідь на наступні запитання: 
1) яким чином має діяти Прохоров для захисту своїх прав; 
2) чи може угода купівлі-продажу частки у статутному фонді 

бути визнана недійсною; 

3) чи має ТДВ "Гарант" право привілеєвого придбання частки 
учасника  у статутному фонді;  

4) якщо б учасники ТДВ Петренко і Миколайчук погодились 
придбати частку Гаркуші, то яким чином вона могла би  бути 
розподілена між ними; 

5) якщо ТДВ "Гарант" одразу  після вступу до нього Прохорова 
буде визнано банкротом у встановленому законом порядку, то чи буде 
Прохоров притягнений до особової майнової відповідальності за 
зобов'язаннями товариства (у разі якщо майна товариства не вистачить 
для розрахунків зі всіма кредиторами товариства).  
 

ТЕМА №8. Правовий статус господарських товариств 

ПЛАН 

 

1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Особливості правового статусу акціонерного товариства 
3. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і 
товариства з додатковою відповідальністю.  
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4.  Особливості правового становища повного товариства. 
5.  Правове становище командитного товариства. 
6. Майно та майнові права у господарському товаристві 
7. Права і обов'язки учасників господарського товариства 
8. Управління господарським товариством 

 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає відмінність товариства з обмеженою відповідальніс-
тю та товариства з додатковою відповідальністю?  

2. Назвіть відмінності публічного та приватного акціонерного 
товариства.  
3. У чому полягає універсальність організаційно-правової форми гос-
подарського товариства?   
4. Дайте визначення поняття командитного товариства.  
5. За якими ознаками здійснюється класифікація господарських 
товариств?  

6. Назвіть основні права та обов’язки учасників господарського 
товариства.  
7. Яким чином здійснюється ведення справ повного товариства?  

 

Самостійна робота (викласти письмово): 

Складіть порівняльну таблицю відмінних рис господарських товариств 
 

Література [базова 1;2;3; 7; 8; 9;10;26; 28 допоміжна 3; 6; 13;15;18; 

19;21;22] 

 

Практичні завдання :  

Задача № 1 

Головою правління ВАТ "Україна" Горобцем І.П. від імені 
товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ВАТ 

"Рівнериба" на суму  4600000. грн. Акціонер ВАТ "Україна" Грищенко  
В.Л., якому належить 30 % від загальної кількості акцій товариства, 
звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу 
акцій недійсним. У позовній заяві було вказано, що голова правління 
діяв з перевищенням своїх повноважень, так як статутом товариства 
передбачене обов'язкове затвердження спостережною радою ВАТ 

договорів, укладених головою правління  на суму, що перевищує 1 млн. 
грн. Питання щодо укладення договору купівлі-продажу акцій 
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"Рівнериба" не виносилося на розгляд спостережної ради ВАТ 

"Україна". Позивач також посилався на те, що укладений договір 
спричиняє суттєві збитки ВАТ "Україна" і його акціонерам, оскільки 
ціна акцій, вказана у договорі, у набагато разів більша ніж їх  ринкова 
вартість.  

Дайте відповідь на наступні запитання: 
1) які особи  мають право на подання позову до суду для захисту 

інтересів ВАТ; 

2) чи буде позов Грищенко В.Л. прийнятий до розгляду і яке 
рішення має бути винесене судом; 

3) який порядок притягнення посадових осіб АТ до 
відповідальності; до якої відповідальності вони можуть бути притягнені 
(цивільної, дисциплінарної, кримінальної тощо).  
Задача № 3 

Гаркуша, учасник ТДВ "Гарант" з 30 % часткою у статутному 
фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку  за ціною 

у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.2012 р. у письмовій 
формі на адресу товариства та персонально його учасникам - Петренко і 
Миколайчуку, яким належали частки  у статутному фонді  (60 % та 10 

% відповідно).  Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.2012 р. 
Гаркуша уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу 
належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою - гр. 
Прохоровим. Але учасники ТДВ відмовилися від прийняття Прохорова 
у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі 
документи.  

Дайте відповідь на наступні запитання: 
1) яким чином має діяти Прохоров для захисту своїх прав; 
2) чи може угода купівлі-продажу частки у статутному фонді бути 

визнана недійсною; 

3) чи має ТДВ "Гарант" право привілеєвого придбання частки 
учасника  у статутному фонді;  

4) якщо б учасники ТДВ Петренко і Миколайчук погодились 
придбати частку Гаркуші, то яким чином вона могла би  бути 
розподілена між ними; 

5) якщо ТДВ "Гарант" одразу  після вступу до нього Прохорова 
буде визнано банкротом у встановленому законом порядку, то чи буде 
Прохоров притягнений до особової майнової відповідальності за 
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зобов'язаннями товариства (у разі якщо майна товариства не вистачить 
для розрахунків зі всіма кредиторами товариства).  
 

ТЕМА 9.  Правове становище об'єднань підприємств 

ПЛАН 

1. Поняття об'єднання підприємств  
2. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств 
3. Функції та компетенція об'єднання підприємств. 
4. Управління об'єднанням підприємств 
5. Правовий статус промислово-фінансових груп 
6. Асоційовані підприємства та холдингові компанії 
 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте повноваження вищого органу об’єднання 
підприємств. 
2. З’ясуйте особливості правових відносин між холдинговою 

компанією і дочірнім підприємством. 

3. Що таке промислово-фінансова група? 

4. Чиє промислово-фінансова група юридичною особою? 

5. Що таке асоційовані підприємства, в чому полягають їх особливості? 

 

Література [1;2;3; 12;13;18;19;21 допоміжна 6; 7; 8;  16; 18; 22] 

 

Самостійна робота (викласти письмово): 

Законспектувати дані питання  
Скласти порівняльно-правову таблицю  відмінних рис видів об’єднань 
підприємств 
Скласти огляд літератури та наукових праць з даної теми 
 

Практичні завдання :  

Задача № 1. 

8 жовтня 2009 року громадянин Росії Петров В.Я. зареєстрував в 
виконкомі Дзержинського району м. Харкова приватне підприємство 
“Зоря” . Виконання функцій директора приватного підприємства 
Петров В.Я. поклав на себе. 10 квітня 2013 року Петров В.Я.  загинув в 
результаті дорожньо-транспортної пригоди. 
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Як буде здійснюватись управління приватним підприємством 

“Зоря” в зв’язку зі смертю його засновника і директора? Чи змінилась 
би ситуація, якщо директором приватного підприємства “Зоря” був би 
не засновник? 

 

Задача № 2 

До Вас звернувся Ємельянов П.П., директор відкритого 
акціонерного товариства “Медінвест”, яке зареєстроване в м. Москва, 
спеціалізується на виробництві  медикаментів та постачає значну їх 
частину в Україну. Як свідчать результати маркетингових досліджень 
спеціалістів ВАТ “Медінвест” на протязі останніх трьох років в Україні 
постійно збільшується попит на продукцію їх підприємства, в зв’язку з 
чим  директор російського підприємства  вирішив розширювати  бізнес 
в Україні. Основними вимогами клієнта до організації тут бізнесу є:  

- Повний контроль за діяльністю підприємства з боку 
російського підприємства; 

- Простота організації та управління новим підприємством; 

- Обмеження відповідальності по зобов’язанням  нового 
підприємства лише статутним  фондом. 

Яку організаційно-правову форму Ви порекомендуєте?  Чи 
необхідно клієнту створювати нову юридичну особу чи він може 
зареєструвати в Україні представництво ВАТ “Медінвест”? 

 

 

Задача № 3 

Закрите акціонерне товариство “Норд”  зареєстроване  в м. 

Донецьку. В цьому ж місті розташований завод по виробництву  
холодильників, який належить товариству. Реалізація продукції  
здійснюється  товариством через свої філії, які  знаходяться в різних 
містах України. В  м. Харкові товариство має філію, яка займається 
реалізацією холодильників  на Східній Україні.  

11 квітня 2011 року харківське приватне підприємство 
“Світанок” придбало  холодильник “Норд” через харківську філію ЗАТ 

“Норд”.  25 серпня 2012 року в приміщенні  ПП “Світанок” відбувся 
пожар. В результаті пожару  були знищені будівля підприємства  
вартістю 100 тисяч гривень  та  товарно- матеріальні цінності на суму 
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25 тисяч гривен.  Відповідно до висновків пожежної служби   причиною 

пожару стала несправність холодильника “Норд”. 

Які дії має здійснити юрисконсульт ПП “Світанок” для захисту 
інтересів  свого підприємства? 

 

ТЕМА 10. Господарські зобов'язання 

ПЛАН 

1. Господарське зобов'язання: поняття та види. 
2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. 
Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії 
договору. 
3. Загальні правила виконання господарських договорів. 
4. Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання 
господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських 
зобов'язані, за рішенням суду. 
 

Самостійна робота (виконати письмово) 

Складіть систему видів господарських договорів  
 

Контрольні питання: 

1. Що таке майново-господарські зобов'язання? 

2. Що таке організаційно-господарські зобов'язання? 

3. Що таке соціально-комунальні зобов'язання? 

4. Назвіть  підстави виникнення господарських зобов'язань? 

5. Що таке господарський договір та який його зміст?  

6. Назвіть форму та види господарських договорів. 
7. Охарактеризуйте істотні умови господарського договору. 
8. З’ясуйте загальні умови припинення господарських зобов'язань.  
 

Література [1;2;3;4; 14;15;16;18;19;21 допоміжна 4;3; 7; 8; 18; 19;22] 

 

Задача № 1. 

 Підприємство “А” уклало договір постачання комплектуючих 
(необхідних для виробництва обладнання, яким вони займаються) зі 
структурним підрозділом підприємства “В”. Зазначений структурний 
підрозділ не виконав належним чином свого зобов’язання, оскільки 
порушив строки постачання, що у свою чергу, призвело підприємство 
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“А” до значних матеріальних збитків. Останнє звернулося у 
господарський суд з позовом стосовно затягнення пені до структурного 
підрозділу підприємства ”В” як до відповідача по справі. У свою чергу 
“В” пред’явило зустрічний позив про визнання договору неукладеним з 
приводу відсутності у договорі істотної умови – ціни на комплектуючі 
(розрахунки було проведено за видатковою накладною). Що є 
підставами для визнання договору недійсним, а у якому випадку його 
може бути визнано неукладеним ? Яке рішення у даному випадку 
повинен винести суд,  чи  можемо ми розглядати структурний підрозділ  
у якості самостійної сторони  господарського договору ? Обгрунтуйте 
свою відповідь. 
 

Задача № 2 

Підприємство “А” уклало  з  підприємством “В” договір на 
постачання декількох партій медичного обладнання. Підприємство “В”, 

яке виступало продавцем за даним договором,  запропонувало “А” вже 
готовий типовий формуляр  для укладення договору. Одна з умов 
договору передбачала, що  усі можливі ризики при виконанні договору 
буде нести покупець. Договір було укладено між сторонами у належній 
формі, ніяких заперечень зі сторони “А”  не надійшло. Вже при 
виконані договору (при транспортуванні) відбулася випадкова загибель 
частини обладнання. Крім того, значно знизалася ціна обладнання в 
період між укладенням та виконанням договору у натурі. У результаті 
таких подій для підприємства “А” зазначений контракт став  не лише 
невигідним, але й навіть обтяжуючим. Підприємство “А” звернулося з 
проханням до “В” про зміну ціни  на останні партії обладнання, однак 
отримало відмову. Тоді “А” звернулося з позовом про зміну деяких 
умов даного договору до суду.  В обґрунтування своїх  вимог позивач 
зазначив, що не мав можливості узгодити кожну умову в 
індивідуальному порядку, а вже після укладення договору зрозумів, що 
деякі умови встановлені не на його користь. Яке рішення повинен 
винести суд ? Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

Задача № 3 

Після проведення концесійного конкурсу Автотранспортним 

управлінням України в Харківській області було укладено концесійний 
договір з акціонерним товариством “Конус”, відповідно до якого, 
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останньому надане право поліпшити автомобільні дороги, об’єкти 
дорожнього господарства та інші дорожні споруди у відповідному 
регіоні та здійснювати їх експлуатацію. Чи міг бути укладеним 

концесійний договір, якщо після оголошення концесійного конкурсу 
лише одне акціонерне товариство “Конус” подало заявку на участь у 
ньому ? Що таке концесійний конкурс, який порядок його проведення 
та головна мета ? 

В результаті випадкової пожежі було знищено декілька 
дорожніх споруд, які не було застраховано - акціонерним товариством 

“Конус” (концесіонером). Концесієдавець звернувся з позовом до суду 
про повне відшкодування збитків зі сторони концесіонеру. Яке рішення 
повинен винести суд, концесії, які умови є концесійного договору є 
істотними, хто повинен нести ризик випадкової загибелі або 
пошкодження об’єкта ? 

 

 

ТЕМА 11. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання.  

1. Поняття, підстави та межі відповідальності. 
2. Санкції в господарських правовідносинах та їх види. 
3. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення 
антимонопольного – конкурентного законодавства. 

4. Господарські спори та порядок їх розгляду. 
 

Самостійна робота (виконати письмово) 

Складіть перелік санкцій в господарському праві та наведіть приклад до 
кожного виду 
 

Література [1;2;3;4; 11;12;13;23 допоміжна 2;7;8; 18; 21; 22] 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть види санкцій в господарському праві. 
2. Що є підставою господарської відповідальності? 

3.  Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення 
антимонопольного – конкурентного законодавства. 
4. Охарактеризуйте досудове врегулювання господарських спорів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Практичні завдання : 

Задача № 1 

ПП “Ніка”, у відповідності до укладеного договору поставки, 
здійснило відвантаження на адресу ТОВ “Дельта”  продукції 
виробничо-технічного призначення на суму 315 тис. грн., при цьому, 
частина продукції на суму 76 тис. грн. виявилась некомплектною, в 
частині продукції на суму 14 тис. грн. були виробничі дефекти, крім 

цього в порушення умов договору поставки було здійснено 
недопоставку продукції на суму 168 тис. грн. 

Якими нормативними актами передбачені вимоги до 
встановленого порядку прийому продукції виробничо-технічного 
призначення по кількості і якості? 

Яка відповідальність передбачена діючим законодавством за 
порушення договору поставки в частині: несвоєчасної та неякісної 
поставки, недопоставки продукції? 

Чи має право господарський суд зменшити розмір неустойки 
передбаченої умовами договору поставки чи звільнити відповідача від 
сплати неустойки? 

 

Задача № 2 

ТОВ “Сигнал” на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під 
офіс, розташувало банер з назвою товариства, торговим знаком і 
основними видами діяльності. Розміщення даного банеру не було 
погоджено з органами виконавчої влади. Управління з захисту прав 
споживачів застосувало до ТОВ “Сигнал” фінансові санкції за 
порушення законодавства про рекламу. 

Чи правомірні дії управління з захисту прав споживачів? 

Чи порушило ТОВ “Сигнал” своїми діями діюче законодавство 
про рекламу? 

Яка відповідальність передбачена для суб’єктів господарської 
діяльності за порушення законодавства про рекламу? 

 

Тема 12. Правове регулювання банкрутства 

ПЛАН 

1. Поняття банкрутство. Суб'єкти у відносинах банкрутства. 
2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству. 
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3. Підстави для застосування банкрутства. 
4. Провадження у справах про банкрутство. 
5. Ліквідаційна процедура. 
6. Мирова угода.  

 

Контрольні питання: 

1. Співвіднесіть категорію “неплатоспроможності” і “банкрутства”.  

2. Назвіть нормативно-правову базу регулювання банкрутства. 
3. Х то є  учасниками справ про банкрутство? 

4. Чи існують при банкрутстві пріоритети погашення боргів? 

5. Що є підставою для порушення справи про банкрутство? 

 

Самостійна робота (виконати письмово) 

Скласти заяву до Господарського суду про визнання суб’єкта 
банкрутом 

 

Література [1;2;3;4; 29 допоміжна 10; 11;18; 21; 22] 

 

Практичні завдання: 

Задача №1 

ДПІ у Московському районі м. Харкова 21.11.2012р. звернулась до 
господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство 
ТОВ «Овис» в зв’язку з бюджетною заборгованістю в сумі 56 132,26 

грн., в т.ч. пеня – 24 115,76 грн.  
Чи досить підстав, вказаних в заяві для порушення справи 

господарським судом? 

Що є підставою для порушення справи про банкрутство? 

Дати характеристику ініціюючого, змушеного, забезпеченого, 
привільованого (пріоритетного) і реєстрового кредиторів в процедурі 
банкрутства. 
В чому полягає різниця між загальною і спеціальною процедурою 

банкрутства? 

 

Задача № 2 

При порушенні справи про банкрутство ухвалою господарського суду 
введена процедура розпорядження майном боржника строком на 15 міс. 
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Які терміни процедури розпорядження майном боржника і підстави їх 
розділу? 

Основна мета процедури розпорядження майном боржника? 

Яка мета введення процедури розпорядження майном боржника? 

Які наслідки введення процедури розпорядження майном боржника? 

Хто може бути розпорядником майна боржника? 

 

 

ТЕМА 12. Особливості правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності 

ПЛАН 
1. Поняття і види господарсько-торговельної діяльності 
2.  Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту 
3.  Контрактація сільськогосподарської продукції 
4.  Правове регулювання енергопостачання  
5.  Інші види господарсько-торговельної діяльності 

 

Самостійна робота (виконати письмово) 

Зробіть огляд літератури та наукових джерел з даної теми 
 

Контрольні питання: 

1. За яких умов можлива торговельно-виробнича діяльність?  
2. Назвіть види торговельної діяльності, які можливі лише за наявності 
ліцензії або патенту.   
3. Проаналізуйте норми ЦК та ГК України, що регламентують відноси-
ни поставки.  
4. Назвіть істотні умови договору поставки.  
5. Визначте зміст понять «роздрібна торгівля» та «оптова торгівля».  
6. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції.  
7. У чому полягають особливості відповідальності сторін за договором 
контрактації сільськогосподарської продукції?   
8. Сторони договору з постачання електричної і теплової енергії.  
9. Права і обов’язки споживача і енергопостачальника.  
 

Література [ Базова 1;2;3;4; допоміжна 6;7;8; 18 ] 

 

Практичні завдання :  

Завдання 1 
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Студент-сирота  В. у вільний від навчання час здійснює поїздки 
до Туречини та скуповує товари народного споживання. Придбані 
товари направляються в Україну вантажним контейнером з подальшим 

продажем їх В. на ринку Барабашова. 
1. На скільки правомірна діяльність В.?  

2. До якого виду торгівлі відноситься діяльність В.? 

3. Які особливості здійснення торгівлі на ринках ? 

 

Завдання 2 

Колективне сільськогосподарське підприємство “Урожай” з 
метою залучення коштів для весінньо польових робіт прийняло рішення 
про розпродаж великих запасів пшениці та цукру.   

При  цьому прийняло рішення: цукор продати у Російську 
Федерацію, а, враховуючи заборону облдержадміністрації на вивіз 
зерна за межі області, пшеницю продати на території області.  

З використанням якої форми організації ринку Колективне 
сільськогосподарське підприємство “Урожай” може реалізувати 
пшеницю? 

Які особливості ринку зерна в Україні ? 

Які особливості ринку цукру в Україні та порядку його імпорту 
та експорту? 

Які особливості ціноутворення названих видів торгівлі? 

Чи правомірні дії облдержадміністрації? 

 

 

ТЕМА 13. Правове регулювання оренди та лізингу  
у сфері господарювання 

ПЛАН 
1. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди   
2. Сторони договору оренди та порядок його укладення   
3. Умови договору оренди   
4. Припинення договору оренди   
5. Правове регулювання лізингових операцій в Україні  
 

Самостійна робота (виконати письмово) 

Складіть договір оренди. 
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Контрольні питання: 

1. Поняття договору оренди майна у сфері господарювання.   
2. Істотні умови договору оренди майна.   
3. Строк договору оренди майна.  
4. Суборенда державного та комунального майна.  
5. Дострокове розірвання договору оренди державного (комунально-
го) майна.   
6. Види лізингу.  
7. Права та обов’язки сторін за договором лізингу.  
8. Об’єкт договору лізингу.  
 

Література [базова 2;4 Допоміжна 3,11, 22] 
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14. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4.03.1992 

р. 
15. Закон України "Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)" від 6.03.1992 р. 
16. Закон України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності" від 3.03.1998р. 
17. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні 
кошти" від 22.02.2000р. 
18. Закон України "Про концесії" від 16.07.1999 р. 
19. Закон України "Про оренду землі" від 6.10.1998 р. 
20. Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 
22.12.1995 р. 
21. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 11.12.2003 р. 
22. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991 року 
23. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 

24. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 

р.  
25. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні Інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 р. 
26. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.1992 р. 
27. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 10.12.1995 року 
28. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. 
29. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника чи 
визнання його банкрутом»    від 30.06.1999г 
 

Допоміжна 

1. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. 

Крупча-на. - К.: Ін Юре, 2004. - 256 с. 
2. Альошин О. Розгляд справ з корпоративних спорів / О. Альошин, Т. 

Слі-пачук // Правовий тиждень. - 2008. - 4 березня. 
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти) / О.А. Беляневич. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с. 
4. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. 

Бойко. - К.: Атіка, 2007. - 712 с. 
5. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. 

Мар-тюшева, Н.В. Сабліна. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 

334 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. - К., 2006. - 344 с. 
7. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. - К.: 

Атіка, 2004. - 624 с. 
8. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. - К.: 

Юридична думка, 2005. - 568 с. 
9. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. 

Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. - К.: Атіка, 2000. - 544 с. 
10. Господарське право: Навчальний посібник - Вінник О.М., Щербина 
В.С. - . К. : Конкорд.- 2009. - 362с. 
11. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. 

Саніахмето-вої. - Х.: Одіссей, 2005.-608с. 
12. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: 
навч. посібник / А.П. Дука. - Вид. 2-е. - К.: Каравела, 2008. - 432 с. 
13. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старин-
ський. - Суми: Університетська книга, 2005. - 304 с. 
14. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, 
М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. - К.: Каравела, 2008. - 384 с. 
15. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-
практичний коментар законодавства та судової практики. - К.: Істина, 
2005. - 720 с. 
16. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. 
-К.: Каравела, 2008. - 312 с. 
17. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності 
розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2009. - 548 с. 
18. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / 

кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. 
ред. В.К. Маму-това. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с. 
19. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. - К .: Юрінком Інтер, 2006. - 

288 с. 
20. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, 
Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 

144 с. 
21. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина – К. 

Норма. – 2008. – 417 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

22. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник.- К: 

Юринком Інтер, 2012. – 538с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


