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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасний стан 

господарського права та процесу» є сучасні правові аспекти здійснення 

господарської діяльності суб’єктами господарювання та регламентація 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням правосуддя у 

справах в порядку господарського судочинства. Вивчення цієї дисципліни дає 

можливість зрозуміти значення і важливість господарської діяльності, 

підприємництва, умов існування конкуренції, забезпечення прав споживачів та 

стимулювання досягнення суб’єктами господарювання високої якості, товарів, 

робіт та послуг, а також правові норми та наукові погляди щодо розгляду і 

вирішення справ у порядку господарського судочинства. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасний стан 

господарського права та процесу» є досягнення всебічного глибокого розуміння 

здобувачами вищої освіти сучасних тенденцій розвитку господарсько-правових 

відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих 

спеціалістів із всебічним знанням господарського права; усвідомлення значення 

норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав, свобод, законних 

інтересів суб’єктів господарювання, засвоєння теоретичних положень науки 

господарського процесу, ознайомлення з порядком розгляду і вирішення 

господарських справ, формування у здобувачів вищої освіти відповідних 

професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та 

правових норм при вирішенні конкретних завдань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасний стан 

господарського права та процесу» є формування у здобувачів вищої освіти 

системи сучасних науково-теоретичних та практичних знань з господарського 

права, визначення та розкриття змісту господарсько-правових понять, категорій 

та інститутів господарського права, засвоєння сутті господарських 

процесуальних правових категорій, змісту господарських процесуальних 

правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, навчання 

розумінню конкретного змісту норм господарського і господарського 

процесуального законодавства, оволодіння навичок самостійної практичної 

роботи з відповідними нормативно-правовими актами, тлумачення їх та 

правильного застосовування при вирішенні конкретних справ. 

 Пререквізити: реалізація законодавства у сфері економіки, теоретичні 

аспекти економічної безпеки. 

Постреквізити: корпоративне право, конкурентне право, міжнародний 

комерційний арбітраж. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: «Право». 

 

- ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького характеру у сфері 

господарського права та господарського процесуального права;  
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- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації про 

особливості регулювання господарсько-правових та господарсько-

процесуальних відносин (ЗК1);  

- здатність проводити дослідження сучасних тенденцій розвитку науки 

господарського права та господарського процесу (ЗК2); 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема, нормативно-правових актів, судових актів з питань вирішення 

господарських спорів (ЗК3);  

- здатність приймати обґрунтовані рішення в процесі юридичного 

супроводження діяльності суб’єктів господарювання (ЗК7); 

- Формування «soft skills» (ЗК 11): 

- індивідуальних: властивість приймати рішення та вирішувати проблеми; 

вміння чітко ставити завдання і формулювати цілі; позитивне мислення та 

оптимізм;  

- комунікативних: зрозуміло формувати думки; відповідати аргументовано, 

зрозуміло, вчасно і ввічливо; готувати та робити якісні презентації; вміння 

працювати в команді; 

- управлінських: уміння вирішувати проблемні ситуації в процесі розв’язання 

господарських спорів. 

- Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем в сфері регулювання господарських відносин, у тому 

числі, у ситуаціях правової невизначеності (ФК1);  

- здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та 

процедур господарського судочинства в Україні (ФК7);  

- здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та 

правозастосовній діяльності в сфері господарювання (ФК9);  

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях між суб’єктами господарювання, 

що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм 

права, а також розуміння особливостей практики їх застосування (ФК10);  

- здатність самостійно готувати проекти актів, що визначають діяльність 

суб’єкта господарювання, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості (ФК15). 

Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою: 

- поглиблені знання з господарського права та процесу (ДФК16).  

Програмні результати навчання:  

- Оцінювати природу та характер господарських відносин та господарських 

процесуальних відносин, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання (ПРН 1). 

- Обґрунтовано формулювати свою правову позицію з питань здійснення 
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суб’єктами господарювання своєї діяльності, вміти опонувати, оцінювати 

докази та наводити переконливі аргументи (ПРН 6).  

- Дискутувати зі складних правових проблем господарського права та процесу, 

пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання (ПРН 7).  

- Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування (ПРН 15). 

Додаткові програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою: 

- Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних правових 

ситуаціях у господарських судах, органах державної влади, місцевого 

самоврядування перед фізичними, юридичними особами незалежно від 

організаційно-правової форми та підпорядкування (ДПРН 21). 

Знання, уміння, навички 

знати: 

 сучасні підходи до розуміння поняття господарського права; 

 господарське та господарське процесуальне законодавство України; 

 сучасні тенденції державного регулювання господарських 

правовідносин; 

 суть і значення господарської процесуальної форми;  

 сучасні тенденції регламентації господарських процесуальних 

правовідносин, їх місце в механізмі правового регулювання;  

вміти: 

 орієнтуватися в особливостях сучасного правового регулювання 

господарської діяльності; 

 своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-

договірних відносин і, керуючись нормами діючого законодавства 

України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів господарювання; 

 правильно тлумачити та застосовувати чинні норми господарського 

права та господарського процесу в процесі роботи за юридичною 

спеціальністю;  

 використовувати дані науки господарського права та господарського 

процесу для вирішення професійних завдань;  

 аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним 

завданням рішення. 

Мати навички до: 

 критичного сприйняття проблем в регулюванні господарських 

відносин, а також вирішення господарських спорів; 

 правильного вирішення питань, що виникають в процесі здійснення 

суб’єктами господарювання господарської діяльності. 
 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика навчальної 
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дисципліни 

денна форма навчання  

ксф 

Кількість кредитів ECTS – 4,5  

 

Вибіркова  

Рік підготовки 

1 

Загальна кількість годин – 135  

 

Семестр 

2 

Лекції 

14 год. 

Семінарські 

28 год. 

Практичні 

22 год. 

Самостійна робота 

71 год. 

Вид контролю 

іспит 

 

3.  Тематичний план 

 

Для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» 

за денною формою навчання за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб  
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Розділ 1. Сучасний стан господарського права 

1.  Тема 1. Сучасні наукові 

підходи до поняття 

господарського права.  

14 6 2 4 - 8 

2.  Тема 2. Правовий статус  

учасників господарських 

відносин. 

17 10 2 4 4 7 
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3.  Тема 3. Сучасна регламентація 

правового режиму майна в 

господарському обігу. 

11 4 - 2 2 7 

4.  Тема 4. Правові засади 

державного регулювання 

господарської діяльності. 

13 6 2 2 2 7 

5.  Тема 5. Господарські 

зобов'язання. 
16 8 2 4 2 8 

6.  Тема 6. Відповідальність в 

господарському праві. 
14 6 - 2 4 8 

 Разом за Розділом 1 85 40 8 18 14 45 

Розділ 2. Сучасний стан господарського процесуального права 

7.  Тема 7. Сучасні теоретичні 

засади визначення 

господарських процесуальних 

правовідносин. 

14 6 2 2 2 8 

8.  Тема 8. Учасники 

господарського процесу 
16 8 2 4 2 8 

9.  Тема 9. Позовне провадження 

в господарському процесі 
20 10 2 4 4 10 

 Разом за Розділом 2 50 24 6 10 8 26 

 Усього годин: 135 64 14 28 22 71 

 Форма контролю:    екзамен       

 
 

4. Плани навчальних занять за видами 

Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 

осіб 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до поняття господарського права  

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Загальнотеоретичні підходи до поняття господарського права. 

2. Джерела господарського права. 

3. Принципи господарського права. 

4. Поняття і види господарських правовідносин. 

 

Тема 2. Правовий статус  учасників господарських відносин 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття і ознаки суб’єкта господарювання  

2. Критерії класифікації і види суб’єкта господарювання  

3. Поняття і значення способів заснування суб’єктів господарського 

права. Порядок створення та етапи створення суб’єкта господарювання. 
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4. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. 

Банкрутство.  

5. Особливості юридичних осіб господарського права як суб’єктів 

господарювання.  

6. Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця. 

 

 

Тема 3. Сучасна регламентація правового режиму майна в 

господарському обігу 

(навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1.Майно у сфері господарювання. 

2. Речові права у сфері господарювання. 

3.Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері 

господарювання. 

 

 

Тема 4. Правові засади державного регулювання господарської 

діяльності  

(навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Об’єктивна необхідність державного регулювання господарської 

діяльності 

2. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання 

господарської діяльності 

3. Форми державного регулювання господарської діяльності. 

4. Методи державного регулювання господарської діяльності. 

5. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

 

 

Тема 5. Господарські зобов'язання 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Господарське зобов'язання: поняття та види. 

2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. 

Істотні 3. умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії 

договору. 

4. Загальні правила укладання господарських договорів.  

5. Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання 

господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських 

зобов'язань за рішенням суду. 

Тема 6. Відповідальність в господарському праві 

(навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 
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1.Поняття відповідальності і санкції в господарському праві. 

2. Види санкцій в господарському праві. 

3. Оперативно-господарські санкції  

4.Адміністративно-господарські санкції. 

5. Межі господарсько-правової відповідальності. 

6.Звільнення від відповідальності в господарському праві. 

 

 

Тема 7. Сучасні теоретичні засади визначення господарських 

процесуальних правовідносин 

(навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Сучасне визначення господарського процесуального права як галузі 

права. 

2. Джерела господарського процесуального права України. 

3. Стадії господарського процесу. 

4. Поняття та значення принципів господарського процесуального права 

України. 

 

 

Тема 8. Учасники господарського процесу 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Учасники судового процесу. Процесуальна право - та дієздатність. 

Права та обов’язки учасників справи. 

2. Склад суду. Визначення складу суду. Підстави для відводу 

(самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді). 

3. Поняття сторін в господарському процесі. Характеристика 

процесуальних прав та обов’язків сторін. 

4. Поняття та види третіх осіб у судовому процесі.  

5. Представники. Участь у справі представника.  

6. Поняття і види процесуальної співучасті, її підстави. Права та обов’язки 

співучасників. 

7. Поняття належної та неналежної сторони. Умови, порядок і правові 

наслідки заміни неналежного відповідача, залучення до участі у справі 

співвідповідача. 

8. Процесуальне правонаступництво: поняття, види, підстави, правові 

наслідки. Порядок вступу в процес правонаступника, його правове положення. 

9. Інші учасники судового процесу. 
 

 

Тема 9. Позовне провадження в господарському процесі 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарського заняття: 
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1. Поняття і суть позовного провадження. 

2. Поняття позову. Види позовів. 

3. Підстави і види забезпечення позову. 

4. Заяви по суті справи, їх види.  

5. Позовна заява, її зміст і форма. Документи, що додаються до позовної 

заяви.  

6. Пред’явлення позову. Залишення позовної заяви без руху, повернення 

заяви, відмова у відкритті провадження у справі. Відкриття провадження у 

справі. 

7. Підготовче провадження. 

8. Порядок проведення судового засідання. З’ясування обставин справи та 

дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Фіксування судового 

процесу. 

9. Порядок ухвалення судових рішень. Набрання рішення суду законної 

сили. 

 

Плани практичних занять 

Тема 2. Правовий статус  учасників господарських відносин. 

(навч. час – 4 год.) 

Задача 1 

Акціонери ПАТ «АО», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, 

поставили перед наглядовою радою товариства вимогу про скликання у грудні 

поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв'язку із 

прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить 

інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Наглядова рада 

відмовилася виконати цю вимогу, посилаючись на недоцільність такого кроку у 

зв'язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними 

зборами акціонерів. 

На підставі аналізу норм ГКУ та Закону України «Про акціонерні 

товариства» дайте відповідь на питання:  

1) чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів 

скликати такі збори самі? 

2) якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо 

управління справами товариства?  

3) який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації? 

 

Задача 2 

Громадянин Іваненко здійснює самостійну, ініціативну систематичну на 

власний ризик діяльність з надання послуг з метою одержання прибутку. 

Питання: 

1. Чи є Іваненко суб’єктом господарського права? Обгрунтуйте відповідь 

із посиланням на положення чинного законодавства. 

2. За яких умов фізична особа набуває статусу суб’єкта 

господарювання? 
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Задача 3 

Неповнолітній Максименко (якому нещодавно виповнилось 16 років) 

маючи намір покинути навчання і зайнятись комерційною діяльністю звернувся 

до юридичної консультації для з’ясування ряду питань пов’язаних з реалізацією 

свого права на зайняття підприємництвом. 

Виступіть в ролі юрисконсульта і надайте клієнту вичерпну відповідь на 

наступні питання із посиланням на чинне законодавство:  

1. З якого віку фізична особа набуває право на зайняття 

підприємництвом? 

2. За яких умов і з якого віку неповнолітня особа може бути 

зареєстрована в якості підприємця? 

3. З якого віку фізична особа може бути засновником комерційної 

структури? 

 

Задача 4 

Громадянин Костенко вирішив одноосібно створити господарське 

товариство, але перш ніж приступити до виконання свого задуму він звернувся 

за консультацією до юриста. 

Виступіть у ролі юрисконсульта і надайте громадянину вичерпну 

відповідь на такі питання:  

1. Чи передбачена чинним законодавством можливість створення 

господарського товариства однією особою?  

2. Якими нормативно-правовими актами це визначається?  

 

Задача 5 

Статутом приватного підприємства заснованого громадянами Іріним і 

Завадською було передбачено такі види діяльності, як надання туристичних 

послуг, торговельна діяльність, посередницька діяльність, доставка пенсій та 

грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. 

Питання: 

1. Чи всі із вказаних видів діяльності можуть здійснюватись вказаним 

видом підприємства? Обгрунтуйте відповідь із посиланням на чинне 

законодавство. 

 

Задача 6 

На початку свого існування командитне товариство складалось з 

чотирьох осіб: громадян Марченка і Ільченка (повних учасників), а також 

громадян Підгорного і Шкловського (вкладників). Згодом, виникли 

непорозуміння особистого характеру і Марченко разом із Підгорним та 

Шкловським вийшли із складу товариства. Ільченко, навпаки, мав намір у будь-

якому разі продовжити комерційну діяльність. Зібравши необхідні документи 

він звернувся до органу державної реєстрації із проханням зареєструвати 
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відповідні зміни, але йому було відмовлено. Більш того, виникло питання про 

ліквідацію товариства як такого. 

Питання: 

1. Чи правомірна відмова органу державної реєстрації? 

2. Які дії і в який термін має здійснити Ільченко щоб продовжити 

комерційну діяльність? Дайте обґрунтовану відповідь. 

 

Задача 7 

АТ “Ельма” у зв'язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в 

статуті, подало до органу державної реєстрації документи необхідні для 

державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Але 

державний реєстратор відмовив вищевказаному АТ в проведенні такої 

реєстрації, мотивуючи свою відмову тим, що в переліку поданих документів 

відсутня виписка з ЄДР про державну реєстрацію юридичної особи. 

Питання: 

1.Чи правомірною є відмова? Обґрунтуйте відповідь із посиланням на 

норми чинного законодавства. 

2. Надайте перелік документів, що мають бути подані для державної 

реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.? 

 

Задача 8 

 Подружжя, офіційно зареєстровані як фізичні особи-підприємці 

здійснювали торговельну діяльність на Лук’янівському ринку. Зароблені кошти 

йшли на один рахунок в банку і знаходились у їх спільній сумісній власності. 

Через деякий час чоловік вирішив заснувати приватне підприємство - 

юридичну особу, але дружина принципово не давала на це згоди. 

Питання: 

1. Чи може чоловік в даному випадку заснувати підприємство без згоди 

дружини? 

2. Яким чином може бути вирішена дана справа?  

 

Задача 9 

Громадянин Симоненко маючи намір провадити підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи, особисто подав до органу державної 

реєстрації заповнену заяву на проведення державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця, копію довідки про включення заявника до Державного реєстру 

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, а також 

показав паспорт. Натомість державний реєстратор почав вимагати від нього 

крім вказаних документів заяву за підписом усіх членів сім'ї, ксерокопію 

свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини.  

 

Питання: 

1. Чи законні дії державного реєстратора? 
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2. Чи є перелік документів поданих громадянином Симоненко достатнім 

для його реєстрації в якості фізичної особи-підприємця? Дайте обґрунтовану 

відповідь з посиланням на законодавство. 

 

Задача 10 

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б 

характеризувалось: наявністю статутного капіталу поділеного на частки 

визначених установчими документами розмірів, мало б нести відповідальність 

за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники 

несли би додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими 

документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з них. 

Питання: 

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки? 

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?  

 

Задача 11 

Члени кредитної спілки на загальних зборах прийняли рішення про 

заснування за рахунок коштів спілки підприємства у формі публічного 

акціонерного товариства. 

Питання: 

1. Чи відповідає дане рішення положенням чинного законодавства ? 

2. Який статус мають кредитні спілки і якими нормативно-правовими 

актами він визначається. 

 

Задача 12 

Правління виробничого кооперативу прийняло рішення про його 

реорганізацію у приватне акціонерне товариство. 

Питання: 

1. Чи може виробничий кооператив бути реорганізований у приватне 

акціонерне товариство. 

2. Чи правомірним є дане рішення? 

 

Задача 13 

В ході прийняття рішення про створення акціонерного товариства у 

засновників виникло ряд питань, зокрема: 

1. Чим відрізняється публічне акціонерне товариство від приватного?  

2. Які установчі документи повинно мати акціонерне товариство? 

3. Який мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного 

товариства?  

Допоможіть засновникам знайти відповіді на поставлені запитання. 

 

 

Задача 14 
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На загальних зборах акціонерів підприємства стільникового зв’язку ПАТ 

“Сота”, простою більшістю голосів, було прийнято рішення про відкриття нової 

філії в м. Івано-Франківську та внесення відповідних змін до статуту. Ряд 

акціонерів, вважаючи це незаконним звернулись за консультацією до юриста. 

Виступіть в ролі юрисконсульта і надайте клієнтам роз’яснення з таких 

питань: 

1. Чи правомочними є вказані рішення загальних зборів. 

2. З яких питань не можуть прийматися рішення простою більшістю 

голосів. 

3. Якою більшістю голосів мали бути прийняті вказані рішення. 

 

Тема 3. Сучасна регламентація правового режиму майна в 

господарському обігу 

(навч. час – 2 год.) 

Задача 1 

Державна установа внаслідок господарської діяльності отримала дохід з 

грошових коштів, що становили доход зазначеної установи, остання придбала 

автомобіль для своїх потреб. 

Питання:  

1. Чи правомірне придбання автомобіля? 

2. Який правовий статус майна, яке передається державній установі? 

 

Задача 2 

За рішенням керівника казенне підприємство “Ресурси України”, яке 

знаходиться у м. Харкові, вступило до асоціації “Український капітал”за 

погодженням з Харківською обласною радою.  

Питання: 

1. Чи має право казенне підприємство вступати до господарських 

об’єднань ? 

 

Задача 3 

Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві 

господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками, керівник 

підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників 

автомобіль, який належить ДП “Спецбуд”. 

Питання: 

1. Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? 

2. Який правовий статус майна , що є державною власністю і закріплене 

за державним підприємством? 

 

Задача 4 

У травні 2018 р. було зареєстровано товариство з обмеженою 

відповідальністю ”Тема” із оголошеним статутним капіталом у розмірі 70 тис. 

грн. На момент реєстрації товариства фактично було внесено 40 тис. грн. У 
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лютому 2019 р. учасники товариства прийняли рішення про зменшення 

статутного капіталу до розміру часток, що були фактично внесені ними. 

Оформивши необхідні документи, засновники звернулися до органу реєстрації. 

Але працівник органу реєстрації відмовився зареєструвати зміни до установчих 

документів, висунувши вимоги про внесення всієї оголошеної суми. 

Питання: 

1. За яких умов можна зменшувати розмір статутного фонду? 

2. Чи правомірна відмова працівника органу реєстрації?Що можна 

порадити учасникам? 

 

Задача 5 

Восьмеро громадян стали учасниками командитного товариства "Зірочка" 

та взяли в оренду інкубатор і продавали курей. Під час роботи товариства 

виникли такі запитання: 

1. Громадянин З. бажає передати право на половину своєї частки в майні 

дружині і цікавиться: чи набуває вона в такому разі права та обов'язки, які 

належали йому як члену товариства? 

2. Товариство взяло за договором з банком кредит, але розрахуватись у 

визначений строк не змогло. Банк пред'явив позов до учасника товариства Б. з 

вимогою про звернення стягнення на майно, що належить йому на праві 

приватної власності. Громадянин Б. не погодився з вимогами банку і просить 

суд відмовити у позові. 

Питання: 

1. Як повинні бути вирішені дані питання?  

2. Чи змінилося б рішення у випадку, коли б указані громадяни об'єдналися 

для спільної діяльності і при цьому не створили організацію з правами 

юридичної особи?  

 

Тема 4. Правові засади державного регулювання господарської 

діяльності 

(навч. час – 2 год.) 

Задача 1 

Чернівецька облдержадміністрація визначила завод “Кварц” в якості 

державного замовника і уповноважила останнього на укладення держконтракту 

для задоволення регіональних потреб. 

Питання: 

1. Чи вбачаються у діях облдержадміністрації порушення чинного 

законодавства і якого? Хто формує потреби поставки продукції для 

задоволення регіональних програм і виступає державним замовником?  

2. Від чого залежить вирішення питання про визначення державного 

замовника та хто має право уповноважувати інші організації чи установи на 

укладення державного контракту?  

 

Задача 2 
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До господарського суду надійшла позовна заява від державного 

замовника щодо застосування до Державного підприємства “Ера» 

відповідальності у вигляді сплати ним штрафу у розмірі вартості державного 

контракту за ухилення від його укладення. 

Питання: 

1. Як потрібно вирішити спір? За яких умов можливо відмовитись від 

укладення держконтракту?  

2. Проілюструйте механізм дії адміністративного та економічного 

методів державного регулювання щодо права/обов’язку укладення державного 

контракту з точки зору його суб’єктного складу та відповідальності за 

ухилення від його укладання. 

 

Задача 3 

Державне підприємство «Хлібресурс», яке відповідно до закону є 

виконавцем державного замовлення і яке має технічні можливості його 

виконання, необґрунтовано відмовилось від укладення контракту на поставку 

продукції для державних потреб. Державний замовник звернувся з позовом до 

господарського суду про стягнення з виконавця передбаченого законом штрафу 

у розмірі подвійної вартості контракту за необґрунтовану відмову від його 

виконання. 

Питання: 

1. Яке рішення має винести господарський суд? 

2. Чи передбачена законом відповідальність за необґрунтовану відмову 

від укладення державного контракту? 

3. Які обсяги та умови настання зазначеної відповідальності? 
 

Тема 5. Господарські зобов'язання 

(навч. час – 2 год.) 

Задача 1 

Між приватним підприємством та командитним товариством було 

укладено договір поставки. Приватне підприємство в особі його директора 

підписало договір та скріпило його печаткою підприємства. Керівник 

командитного товариства, посилаючись на те, що він забув печатку, тільки 

підписав договір. На виконання договору приватне підприємство в строк 

поставило товар товариству. Незважаючи на це, товариство затримувало його 

оплату. На пред'явлену підприємством претензію товариство відповіло, що її 

вимоги воно не визнає, оскільки вважає договір поставки неукладеним за 

відсутності відбитку печатки однієї зі сторін. Підприємство звернулося до 

господарського суду.  

Питання: 

1. З якого моменту господарський договір вважається укладеним? 

2. Яке рішення має прийняти господарський суд? 

 Проаналізуйте ситуацію на предмет обґрунтованості правових позицій 

сторін спору 
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Задача 2 

Товариство з обмеженою відповідальністю вирішило укласти із 

державним підприємством, що знаходилося в іншому місті, договір оренди 

виробничих приміщень. За обставин, що склалися, у визначений час директор 

товариства не зміг виїхати на підписання договору. Оскільки за статутом 

товариства ніхто, крім директора, не міг підписувати господарські договори, 

товариство довіреністю уповноважило комерційного директора на підписання 

договору. В довіреності повноваження комерційного директора були 

сформульовані як "право на оформлення договору оренди". Але представники 

державного підприємства відмовилися мати справу із комерційним директором 

підприємства, посилаючись на те, що поняття "оформлення договору" не 

включає право на його підписання. 

Питання: 

1. Хто має підписувати угоди від імені суб'єктів господарювання? 

2. Які вимоги пред'являються згідно із законодавством до довіреностей, 

що видаються від імені суб'єктів господарювання? 

3. Чи правомірна позиція представників державного підприємства? 

 

Задача 3 

Після одержання кредиту виявилося, що один примірник кредитного 

договору містить умову про те, що відсотки сплачуються щомісячно 

(примірник банку), а інший примірник (примірник позичальника) – що відсотки 

сплачуються щоквартально. Така ситуація виникла тому, що кожна сторона 

самостійно заповнила пустий рядок у своєму примірнику договору. При цьому 

у обох примірниках договору було застереження про те, що якщо між текстами 

примірників виникають розбіжності, то слід керуватися примірником договору, 

який є у банку. Позичальник після одержання кредиту взагалі не сплачував 

відсотки, мотивуючи це тим, що договір кредиту є неукладеним. Банк 

звернувся до суду за розірванням договору кредиту і за стягненням з 

позичальника заборгованості за кредитом, відсотками та пені у розмірі, 

передбаченому договором. Позичальник у відзиві на позов вказав, що договірні 

відносини взагалі не виникли, тому для застосування його положень немає 

підстав. 

Питання: 

1. Як, на Вашу думку, повинен вирішити цей спір суд? 

 

Задача 4 

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник 

господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з 

Селянським (фермерським) господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо 

ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Жито» відмовилось 

від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Радон» 
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ціною. ПП «Радон» звернулося до господарського суду з позовною заявою про 

спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору поставки. 

Питання: 

1. Яке рішення має постановити господарський суд? 

2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до 

господарських договорів? 

3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, 

посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 

 

Задача 5 

Приватне підприємство «Зерно-експорт», маючи оригінальний примірник 

господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з 

селянським (фермерським) господарством «Хліб», внесло в нього зміни щодо 

ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Хліб» відмовилось 

від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Зерно-

експорт» ціною. ПП «Зерно-експорт» звернулося до господарського суду з 

позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Хліб» до виконання умов договору 

поставки. 

На підставі аналізу відповідних норм ГКУ та ЦКУ дайте відповідь на 

наступні питання:  

1) Яке рішення має ухвалити господарський суд?  

2) чи встановлено в чинному господарському законодавстві порядок 

внесення змін до господарських договорів?  

3) Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, 

посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 

 

Задача 6 

Між державним заготівельним підприємством “Дмитрівська плодово-

овочева база” та фермерським господарством “Зоря” був укладений договір 

контрактації сільськогосподарської продукції. Певний час сторони виконували 

свої зобов’язання дотримуючись істотних умов договору, але одного разу, у 

самий розпал збору врожаю, контрактант відмовився прийняти чергову партію 

картоплі у виробника посилаючись на тимчасову відсутність необхідної 

кількості контейнерів. 

Питання: 

1. Що слід розуміти під договором контрактації сільськогосподарської 

продукції. Надайте перелік його істотних умов. 

2. Яку відповідальність, в даному конкретному випадку, буде нести 

контрактант за невиконання умов договору. 

 

Задача 7 

Відповідно до умов договору укладеного між приватним магазином 

автозапчастин та приватним підприємством “Аркада”, останнє мало поставити 

партію деталей для іномарок. Конкретних термінів поставки договором 
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встановлено не було. Передбачалось, що партія товару має надійти на склад 

покупця на його вимогу. 

Питання: 

1. Що слід розуміти під договором поставки і положеннями яких 

законодавчих актів регулюються вказані відносини? 

2. В які терміни має бути виконана дана вимога? 

 

Задача 8 

Відповідно до умов договору укладеного на 4 роки між АТП № 5 та 

фізичною особою-підприємцем громадянином Гришко щодо оренди 

мікроавтобуса “Газель”, останній мав через два роки експлуатації здійснити 

капремонт автомобіля. Проте, не виконав свого зобов’язання, мотивуючи це 

відсутністю вільних коштів.Керівництво АТП вирішило достроково розірвати 

договір оренди і звернулось за порадою до юрисконсульта. 

Виступіть в ролі юриста і дайте клієнту відповідь на наступні питання: 

1. Чи може послужити невиконання вказаних зобов’язань громадянином 

Гришко підставою для дострокового розірвання договору оренди? Надайте 

вичерпнийперелік цих підстав. 

2. Який порядок розірвання договору оренди передбачено ГК України? 

 

Задача 9 

Сторони уклали договір з автоперевезень вантажу без згадки про надання 

експедиторських послуг. Питання відповідальності перевізника у договорі 

також не було вирішено. Водій прийняв вантаж і розписався у накладних. Після 

виїзду за межі міста машина з вантажем і водій зникли. Порушення 

кримінальної справи і наступний розшук результатів не дали. Власник вантажу 

пред’явив перевізнику претензію про відшкодування вартості зниклого 

вантажу, а поспіль і позов до суду. Перевізник проти позову заперечував, 

посилаючись на те, що замовник мав надати у супровід вантажу свого 

представника, що не було виконано. Крім цього, перевізник не може 

відповідати за злочинні дії своїх працівників. 

Питання: 

1. Якими нормативними актами регулюється перевезення вантажів? 

2. Яке рішення у даній справі має прийняти суд?  

3. Який порядок вирішення спорів щодо перевезення вантажів?  

При вирішенні задачі дайте посилання на відповідні норми ГК України. 

 

Задача 10 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Гарант” звернулось до 

казенного підприємства “Промінь” із пропозицією щодо укладення договору 

оренди його складських приміщень. Для обох сторін підписання такого 

договору було вигідним. 

На одному із засідань керівництва юрисконсульту було надане доручення 

стосовно вивчення пропозиції ТОВ з точки зору чинного законодавства. 
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Виступіть в ролі юриста і надайте відповідь на наступні питання: 

1. Що слід розуміти під договором оренди? Надайте перелік його 

істотних умов. 

2. Положеннями яких нормативно-правових актів має регулюватись 

укладання договору оренди у даному випадку?  

3. Чи передбачена чинним законодавством можливість передачі в оренду 

майна казенного підприємства і чи існують з цього приводу певні обмеження? 

Обґрунтуйте відповідь із посиланням на законодавство. 

 

Тема 6. Відповідальність в господарському праві 

(навч. час – 4 год.) 

Задача 1 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Парма" уклало із приватним 

підприємством "Діалог" договір, за яким ТОВ зобов'язувалось протягом двох 

днів з дня підписання договору перевезти та встановити обладнання, що 

належало приватному підприємству "Діалог". Зазначене обладнання протягом 

обумовленого терміну перевезене та встановлене не було, внаслідок чого 

підприємству було завдано збитків у вигляді упущеної вигоди від 

несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ "Парма" збитки 

відшкодовувати відмовилось. Підприємство "Діалог" подало позов до 

господарського суду про стягнення з товариства суми збитків у вигляді 

упущеної вигоди, а також суми моральної шкоди, заподіяної неналежним 

виконанням ТОВ договірного зобов'язання. 

Питання: 

1. Що розуміє законодавство під терміном "збитки"? Чи підпадає 

упущена вигода під це визначення? 

2. Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним 

виконанням стороною договірного зобов'язання? 

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? 

 

Задача 2 

Між акціонерним товариством "Ураган" і товариством з обмеженою 

відповідальністю "Темп" було укладено договір, за яким ТОВ "Темп" 

зобов'язувалося поставити ліфтове обладнання для АТ. Оплату передбачалося 

здійснити після поставки обладнання. ТОВ "Темп" затримало поставку 

обладнання на 10 днів, і АТ звернулося до нього з претензією про стягнення 

передбаченої договором пені за прострочку поставки у розмірі 10% від вартості 

обладнання за кожен день прострочки. ТОВ "Темп" просило зменшити розмір 

пені, посилаючись , що законодавством встановлено граничний розмір 

штрафних санкцій за подібними зобов'язаннями. 

 

 

Питання: 
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1. Який розмір штрафних санкцій передбачений законодавством за 

прострочку поставки? 

2. У яких випадках господарський суд може зменшувати розмір 

неустойки, що встановлена договором? 

3. Яке рішення має прийняти господарський суд у разі звернення до нього 

АТ? 

 

 

Задача 3 

Державний будівельний трест "Будівельник" уклав із приватним 

підприємством "Дон" договір, за яким "Дон" зобов'язувався поставити тресту 

дизельне пальне на умовах передоплати. "Будівельник" вчасно перерахував ПП 

усю суму, обумовлену договором, проте "Дон" своїх зобов'язань не виконав і 

пальне не поставив. Районний прокурор подав позов до господарського суду в 

інтересах "Будівельника" про стягнення вартості пального та обумовленого 

договором штрафу за прострочку виконання зобов'язання в розмірі 20% від 

суми передоплати. 

Питання: 

1. Чи передбачено законодавством максимальний розмір штрафу?  

2. Чи мав право прокурор подавати позов на захист інтересів 

державного підприємства? 

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? 

 

Тема 7. Сучасні теоретичні засади визначення господарських процесуальних 

правовідносин  
(навч. час – 2 год.) 

Задача 1 

Громадянин Петрусевич. звернувся із заявою до господарського суду 

щодо вирішення спору відносно незаконного на йогу думку виключення його із 

складу засновників ТОВ «Чедер».  

Суддя господарського суду відмовив у відкритті провадження, 

мотивуючи відмову тим, що громадянин Петрусевич не має статусу 

підприємця, а тому не може звертатися з позовною заявою до господарського 

суду. 

Питання: 

1. Надайте правову оцінку ситуації з посиланням на норми 

Господарського процесуального кодексу.  

2. Виступіть у ролі юриста і поясніть громадянину Петрусевичу 

алгоритм наступних дій у цій ситуації. Відповідь аргументуйте. 

 

Практичне завдання: 

Ділова гра на тему «Навчально-практичний семінар «Юрисдикція 

господарських судів: новели Господарського процесуального кодексу України». 

Навчальна група здобувачів ділиться на чотири групи. Кожна група: 
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1. Готує навчальну таблицю - мультимедійну презентацію на 

запропоновані науково-педагогічним працівником теми.  

2. Демонструє на занятті свою презентацію і обґрунтовані роз’яснення 

до неї. 

Підготувати таблиці: 

Таблиця 1. «Справи, що НЕ відносяться до юрисдикції господарських 

судів. 

Таблиця 2. «Розмежування розгляду справ (предметна. інстанційна 

юрисдикції)». 

Таблиця 3. «Суб’єктна юрисдикція» 

Таблиця 4. «Правові підстави передачі справ з одного суду до іншого 

суду». 

 

Тема 8. Учасники господарського процесу  
(навч. час – 2 год.) 

Задача 1 

У серпні 2018 р. ПАТ «Алмаз» звернулося з позовом до господарського 

суду Житомирської обл. до ТОВ «Житомирремонтбуд» про спонукання 

відповідача до виконання договору підряду, укладеного між сторонами у травні 

2018 р., за яким відповідач повинен був здійснити ремонтні роботи в 

адміністративній будівлі позивача. У позовній заяві позивач зазначив, що ним 

здійснено передплату послуг відповідача, але останній до виконання своїх 

зобов’язань за договором не приступив. 

Питання: 

1. Чи вправі господарські суди розглядати спори про спонукання до 

виконання умов договору? 

 

Задача 2 

Під час розгляду справи господарський суд встановив, що позов 

пред’явлений не тією особою, якій належить право вимоги. 

Питання: 

1. Що в цьому випадку повинен робити господарський суд? 

 

Задача 3 

При розгляді справи від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 

на предмет спору, яка виступала на стороні позивача, поступила заява про 

зменшення розміру основних позовних вимог. 

Питання: 

1. Що в цьому випадку повинен зробити господарський суд? 

 

Задача 4 

Під час судового розгляду суддя господарського суду в одному з 

представників позивача впізнав свого колишнього одногрупника Жмаченка, з 



23 
 

яким він навчався на юридичному факультеті. Вважаючи, що є обставини, які 

викликають неможливість його участі у справі, суддя заявив самовідвід. 

Питання: 

1. Чи правильні дії судді? Як вирішуються питання про відвід і самовідвід 

судді господарського суду? 

 

Практичне завдання: 

Перелічіть та підготуйте документи, що підтверджують повноваження 

представників: 

1. Від імені ФОП. 

2. Від імені юридичної особи 

 

Тема 9. Позовне провадження в господарському процесі  
(навч. час – 4 год.) 

 

Задача 1 

Приватне підприємство «Айскрим» звернулося з позовом до 

господарського суду Дніпровської області про стягнення з відповідача – заводу 

«Кабельні мережі» – заборгованості за надані послуги, оскільки завод 

знаходився на грані банкрутства. В позовній заяві було викладено прохання про 

забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно і грошові суми, що 

належать відповідачеві.  

Питання: 

1. Чи правомірні вимоги позивача?  

2. На якій стадій господарського процесу можливо забезпечення позову?  

3. Яким шляхом і яким актом це оформлюється?  

 

Задача 2 

Між ТОВ "Спектр" і приватним підприємством «Основа» із виготовлення 

меблів укладений договір про виготовлення для офісу товариства столів.  

Товариство перерахувало аванс, як і передбачалося договором. Однак 

підприємство роботу з виготовлення столів не розпочало, а переказані гроші 

повертати відмовилося. Товариство вирішило подати позов до господарського 

суду. Однак у прийнятті документів йому було відмовлено з посиланням на те, 

що копії документів, на підставі яких заявник обґрунтував свої вимоги, не були 

засвідчені нотаріусом.  

Питання: 

1. У яких нормативно-правових актах регламентується порядок 

оформлення і подання копій процесуальних документів?  

2. Чи підлягають нотаріальному посвідченню копії документів, що 

подаються до господарського суду? Якщо так, то вкажіть, яких саме 

документів.  

3. Що можна порадити в цій ситуації заявнику?  
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Практичне завдання: 

Ділова гра «Майбутній суддя». Здобувачі в навчальній групі виступають 

у ролі суддів і в ході судового процесу зобов’язанні підготувати на вибір із 

запропонованого нижче списку документ: 

- проект ухвали суду про відкриття провадження у справі; 

- проект ухвали про об’єднання справ в одне провадження; 

- проект ухвали про роз’єднання позовних вимог; 

- проект ухвали про відмову в об’єднанні справ в одне провадження; 

- проект ухвали суду про залишення позовної заяви без руху; 

- проект ухвали про відмову у відкритті провадження у справі; 

- проект ухвали про закриття підготовчого провадження та 

призначення справи до судового розгляду по суті; 

- проект ухвали суду про зупинення провадження у справі та його 

поновлення.  

- проект ухвали суду про припинення провадження у справі.  

- проект рішення суду по справі. 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного 

матеріалу  

 

1. Майно суб'єктів господарювання розуміє - сукупність речей та 

інших цінностей: 

a) Так 

b) Ні 

2. В політичній економії здавна існував поділ речей на основні і 

додаткові засоби: 

a) Так 

b) Ні 

3. Критерієм до нерухомого майна належать земельні ділянки та все, 

що розташоване на них і міцно з ними пов'язане: 

a) Так 

b) Ні 

4. Господарські зобов’язання можуть виникати з господарського 

договору або інших угод. 

a) Так 

b) Ні 

5. Організаційно-господарські зобов’язання суб’єктів можуть набувати 

ознаки договору. 

a) Так 

b) Ні 

6. Форма державного регулювання договірних відносин у сфері 

господарського права – це реальний договір. 
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a) Так 

b) Ні 

 

7. Суб’єкти  господарських правовідносин – це: 

a)  учасники господарських правовідносин, які здійснюють 

господарську діяльність реалізуючи господарську компетенцію; 

b)  це підприємство, організація , установа, які утворюються від 

доходу фізичних осіб; 

c) це документи, що засвідчують сплату засновником внеску до 

статутного фонду. 

8. Засновницькі права ґрунтуються на: 

a) наявності господарських прав та обов’язків; 

b) на за загальній нормі права власності, згідно з якою власник "може 

використовувати майно для здійснення господарських та іншої , не забороненої 

законом діяльності ''. 

c) на статутних актах згідно з принципами, визначенням 

законодавством. 

9. Органи виконавчої влади здійснюють: 

a)  підприємницьку господарську діяльність у будь яких – 

організаційних формах на їх вибір; 

b)  управлінську діяльність в економіці; 

c) свої управлінські права, як безпосередньо так і через уповноваженні 

ним органи. 

10. Господарське законодавство  і право регулює: 

a) правові умови фактичного виникнення та легітимація підприємства 

в статусі правого господарюючого суб’єкта, суб’єкта права; 

b) статутні акти згідно з принципами визначеного  законодавства; 

c) умови створення і діяльності різних видів суб’єкті. 

11. Засновницький  договір – це: 

a) укладання права і обов’язки всіх сторін; 

b) засвідчення факту створення або припинення діяльності юридичної 

особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємства 

фізичною особою на вчинення реєстраційних дій щодо фізичних та юридичних 

осіб; 

c) внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу 

підприємця до єдиного державного реєстру. 

12. Підприємства визначається як: 

a)  господарська організація, створювана на добровільних засадах 

двома і більше підприємствами; 

b) господарюючий суб’єкт, що створений для здійснення 

господарської діяльності з метою одержання прибутку; 

c) організаціях, що застосовується у формі акціонерного або іншого 

товариства і реєструється як юридична особа.  
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13. Відомості, що подаються до державної реєстрації: 

a) заява  

b) довідка про доходи; 

c) найменування, індетифікаційний код; 

14. Договір підряду відповідно до чинного законодавства є: 

a) одностороннім та консенсуальним  

b) одностороннім та реальним 

c) двостороннім та консенсуальним 

15. Інвестор в галузі капітального будівництва – це … 

a) організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних 

засадах за плату підряджається виконувати на замовлення замовника проектно-

вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними роботи. 

b) це суб'єкт інвестиційної діяльності в сфері капітального 

будівництва, який приймає рішення про вкладення коштів в об'єкти 

інвестування, що належать до основних фондів. 

c) це суб'єкт інвестиційної діяльності в галузі капітального 

будівництва, що замовляє у підрядчика виконання проектно-вишукувальних, 

будівельних та пов'язаних з ними робіт. 

16. Спеціальне будівельне законодавство —  

a) це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові 

норми. 

b) це система нормативних актів, що регулюють господарські 

відносини в сфері будівництва. 

c) це система нормативних актів, які спеціально регулюють капітальне 

будівництво як різновид інвестиційної діяльності та відносини з капітального 

будівництва, що складаються між суб'єктами господарської діяльності. 

Спеціальне будівельне законодавство складається із загальної і особливої 

частин. 

17. Вкажіть, хто з нижченаведеного переліку не є комерційними 

агентами: 

a) держава. 

b) всі підприємці. 

c) підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного 

імені. 

18. Вкажіть сторони у агентському договорі: 

a) комерційний агент і другий агент. 

b) комерційний агент і суб’єкт, якого представляє агент. 

c) емітент і покупець. 

19. Визначте види агентських відносин: 

a) прямі і опосередковані. 

b) державні і приватні. 

c) монопольні і немонопольні. 

20. Господарське зобов’язання це: 
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a) добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою 

спільної виробничої діяльності. 

b) підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені 

юридичними особами та громадянами. 

c) зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та їх 

учасником відносин у сфері господарювання. 

21. Виконання господарських зобов’язань забезпечується: 

a) зобов’язаннями суб’єктів господарювання. 

b) заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських 

відносин, передбаченими ГКУ та іншими законами. 

c) припиненням господарських зобов’язань. 

22. Істотними умовами договору виступають: 

a) предмет договору та ціна. 

b) строк дії. 

c) всі відповіді вірні. 

23. Основними видами господарських зобов’язань є: 

a) законодавчо-господарські. 

b) управлінсько-господарські. 

c) майново-господарські та організаційно-господарські. 

24. Суб’єктами господарського права є… 

a) юридичні особи; 

b) фізичні особи; 

c) учасники господарських  відносин. 

25. Основними  методами  господарського  права є:…. 

a) метод владних приписів 

b) метод філософської діалектики 

c) формально-догматичний (юридико-технічний) метод 

26. До основних фондів відносять: 

a) споруди, машини та устаткування 

b) обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя 

c) всі відповіді вірні 

27. Що є коштами майна у складі суб’єктів господарювання? 

a) грощі у національній і іноземній валюті 

b) цінні папери 

c) облігації 

28. Що є особливим видом майна суб’єктів господарювання? 

a) грошові та матеріальні внески засновників 

b) цінні папери 

c) доходи від цінних паперів 

29. Що є основним речовим правом у сфері господарювання? 

a) право власності 

b) право користуватися 

c) право розпоряджатися 
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30. Нематеріальні активи – це об’єкти: 

a) інтелектуальної та промислової власності  

b) приватна та комунальна 

c) приватна та державна 

31. З яких частин складається рішення суду: 

a) вступної, попередньої, мотивувальної, резолютивної  

b) вступної, описової, мотивувальної, резолютивної  

c) вступної, описової, заключної, резолютивної  

d) початкової, описової, мотивувальної, резолютивної  

32. Чи попереджається свідок про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве показання: 

a) за умови, що він раніше притягався до кримінальної відповідальності за 

цей злочин  

b) так  

c) ні  

d) при досягненні віку 16 років  

33. У судах апеляційної інстанції справи розглядаються: 

a) колегію у складі одного судді і двох народних засідателів  

b) колегією у складі трьох суддів  

c) колегією у складі п’яти суддів  

d) суддею одноособово  

34. Зупинення провадження у справі - це: 

a) у деяких випадках право, а в деяких – обов’язок суду  

b) обов’язок суду  

c) право суду  

d) обов’язок суду, якщо сторони заявили відповідне клопотання  

35. Яка з перерахованих ухвал не може бути оскаржена в 

апеляційному порядку окремо від рішення суду: 

a) про відмову у відкритті провадження у справі  

b) про зупинення провадження по справі  

c) про роз’яснення рішення  

d) про оголошення перерви у судовому засіданні  

36. Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у 

малозначних справах, крім випадків, якщо: 

a)  касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне 

значення для формування єдиної правозастосовчої практики; 

b) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно ГПК позбавлена 

можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим 

рішенням, при розгляді іншої справи; 

c) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове 

значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; 

d) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних 

помилково; 

e) серед вищенаведеного немає правильної відповіді. 
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37. Протягом якого строку з дня проголошення рішення суду 

подається апеляційна скарга: 

a) 3 дні 

b) 5 днів 

c) 20 днів 

d) 10 днів 

38.  Яка з перерахованих нижче обставин не є нововиявленою: 

a) висновок Конституційного Суду України про офіційне тлумачення 

положень Конституції України та законів України; 

b) встановлена Конституційним Судом України неконституційність 

(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення 

суду ще не виконане; 

c) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 

вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення; 

d) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні цієї справи судом; 

e) серед вищенаведеного немає правильної відповіді. 

39. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з 

повідомленням сторін відповідач має подати протягом: 

a) двадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у 

справі;  

b) двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі; 

c) п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у 

справі;  

d) семи днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі;  

e) десяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. 

40. До витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать: 

a) витрати на правову допомогу  

b) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду  

c) витрати на проведення експертизи  

d) правильно все вище зазначене 

41. Наказ може бути пред’явлено до виконання протягом:  

a) одного року  

b) шести місяців  

c) двох років  

d) трьох років  

42. Якщо спір між тими ж сторонами, з того ж предмету і з тих же 

підстав розглядається в іншому суді, суд: 

a) залишає заяву без розгляду  

b) зупиняє провадження у справі,  

c) відкладає розгляд справи  

d) закриває провадження у справі  
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43. Процесуальною формою судового розгляду є: 

a) судове слухання  

b) правосуддя  

c) розгляд справи по суті  

d) судове засідання  

44. Першими на судових дебатах виступає: 

a) третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору  

b) суд  

c) прокурор, який звернувся до суду для захисту права іншої особи  

d) відповідач  

45. Суд оцінює докази за: 

a) принципами справедливості  

b) внутрішнім переконанням  

c) принципами моралі  

d) юридичною силою кожного доказу  

46. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, 

пред’являються до суду за місцезнаходженням:  

a) майна або основної його частини  

b) відповідача  

c) державного виконавця  

d) позивача  

47. Чи фіксується хід судового засідання відеозаписувальними 

технічними засобами за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників:  

a) лише з дозволу прокурора  

b) так  

c) лише з дозволу суду  

d) ні  

48. Обов’язок щодо доказування обставин справи покладається на:  

a) суд  

b) свідків  

c) сторони  

d) експерта  

49. У наказному провадженні розглядаються вимоги про:  

a) стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати  

b) визнання правочину недійсним  

c) встановлення правовідношення 

d) відшкодування шкоди  

50. Представником у суді не може бути:  

a) один із співучасників за дорученням інших співучасників  

b) особа, над якою встановлено опіку  

c) адвокат  

d) суддя як законний представник  

51. Прокурор пред’являє позов до суду шляхом подання:  

a) протесту  
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b) позовної заяви  

c) скарги  

d) письмового висновку  

52. Підставою для касаційного оскарження судових рішень є:  

a) серед запропонованих варіантів правильної відповіді немає  

b) неправильне застосування судом норм матеріального права  

c) неправильне застосування судом норм процесуального права  

d) неправильне застосування судом норм матеріального та 

процесуального права  

53. Судове доручення іноземного суду не приймається до виконання у 

разі, якщо воно:  

a) правильної відповіді немає  

b) не суперечить законодавству України  

c) не належить до юрисдикції цього суду  

d) не суперечить міжнародним договорам  

54. Які суди мають право розглядати господарські справи по першій 

інстанції:  

a) Верховний суд України  

b) місцеві суди  

c) місцеві і апеляційні суди  

d) суди всіх ланок судової системи  

55. Які з цих осіб не наділені правом апеляційного оскарження: 

a) сторони  

b) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх 

права та обов’язки  

c) інші особи, які беруть участь у справі  

d) суддя суду першої інстанції  

56. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного 

провадження протягом: 

a) розумного строку, але не більше п’ятдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі;  

b) розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня відкриття 

провадження у справі; 

c) розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття 

провадження у справі.;  

d) розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі;  

e) розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття 

провадження у справі. 

57. Державний виконавець зобов’язаний винести постанову про 

відкриття виконавчого провадження протягом:  

a) трьох днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

b) десяти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

c) одного дня з дня надходження до нього виконавчого документа  
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d) п’яти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

58. Суд поновлює процесуальний строк, встановлений:  

a) судовим розпорядником  

b) судом  

c) прокурором  

d) законом  

59. До якого суду подається заява про видачу судового наказу: 

a) суду апеляційної інстанції  

b) Вищого суду  

c) суду першої інстанції  

d) Верховного Суду України  

60. Суддя відкриває провадження у господарській справі:  

a) за власною ініціативою або на підставі позовної заяви  

b) завжди за власною ініціативою.  

c) не інакше як на підставі заяви про відкриття провадження у справі  

d) не інакше як на підставі позовної заяви  

 

6. Індивідуальні завдання  

Підготовка рефератів 

Загальні методичні рекомендації: 

Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5 - 

7 сторінок. Представляється на папері та електронному носії. 

 

Тематика рефератів, доповідей  

 

1. Сучасні правові засади здійснення господарської діяльності. 

2. Правовий статус громадянина – суб’єкта господарювання (фізичної 

особи-підприємця). 

3. Правовий статус товариства з повною відповідальністю. 

4. Правовий статус командитного товариства. 

5. Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання. 

6. Організаційно-правові форми господарських організацій за 

законодавством України. 

7. Порядок створення суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 

державна реєстрація. 

8. Правовідносини з ліцензування господарської діяльності: правова 

природа, склад та їх правове регулювання. 

9. Право господарського відання та право оперативного управління: 

порівняльний аналіз. 

10. Особливості правового статусу об’єднань підприємств та їх окремих 

організаційно-правових форм. 

11. Припинення юридичних осіб - суб’єктів господарювання. 

12. Порядок відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання 

юридичної особи. 
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13. Правовий статус казенних підприємств. 

14. Особливості господарських зобов’язань. 

15. Правове регулювання договірних відносин за чинним господарським 

законодавством України. 

16. Розрахунки між суб’єктами господарювання в України: правове 

регулювання та порядок здійснення. 

17. Господарсько-правові санкції за невиконання договірних зобов’язань 

та порядок їх застосування. 

18. Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання. 

19. Правове регулювання економічної конкуренції за законодавством 

України. 

20. Господарські та адміністративні правовідносини: порівняльний аналіз. 

21. Ф’ючерсні договори: порядок укладання, купівля-продаж та порядок 

виконання. 

22. Правове регулювання інвестиційних відносин. 

23. Договір франчайзингу. 

24. Процесуальний статус учасників господарської справи. 

25. Територіальна юрисдикція господарських судів. 

26. Доказування у господарському процесі. 

27. Основні засади господарського судочинства. 

28. Наказне провадження у господарському процесі. 

29. Співучасть у господарському процесі. 

30. Треті особи у господарському процесі. 

31. Інші учасники господарського процесу. 

32. Електронні докази у господарському процесі. 

33. Підготовче провадження. 

34. Забезпечення позову у господарському процесі. 

35. Судові виклики і повідомлення. 

36. Інстанційний перегляд судових рішень. 

37. Заяви з процесуальних питань. 

38. Врегулювання спору за участю судді. 

39. Мирова угода сторін у господарському процесі. 

40. Судовий контроль за виконання судових рішень у господарському 

процесі. 

 

7. Методи навчання  

Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: 

словесні, наочні, практичні, інноваційні.  

Дисципліна «Сучасний стан господарського права та процесу» включає 

такі види занять як лекції, семінарські та практичні заняття, самостійну роботу.  

Вивчення дисципліни рекомендується почати з ознайомлення з 

тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами практичних 

занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою доповідей.  
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Лекційні заняття з  курсу «Сучасний стан господарського права та 

процесу» являють собою найбільш раціональний спосіб передачі й засвоєння 

навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних 

питань господарського права, вони проводяться переважно з використанням 

мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, 

робить його доступнішим, сприяє активізації здобувачів. Тексти лекцій 

викладені на сайті.  

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які 

націлюють здобувачів на всебічне і дискусійне обговорення тем. Семінарські  

заняття проводяться з використанням таких методів навчання як повідомлення, 

дискусія.  

Практичні заняття проводяться з використанням методів навчання як 

вирішення задач, розгляд ситуативних завдань, ділових ігор тощо з 

використанням наочних засобів. 

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з 

відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з питань 

господарського права та процесу, які публікуються в періодичних виданнях, 

з’являються на відповідних сайтах Інтернету, та слідкувати за змінами у 

законодавстві України.  

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного здобувача 

над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або 

викладачем за результатами виступів на семінарах. Систематичне і в повному 

обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою 

успішного засвоєння змісту сучасних засад господарського права та процесу. 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість балів 

 Мах 40% 

 

Мах 100% 

 

 Max 60%  

екзамен 

 

 

 Тема 1. Тема 2. 

Тема 3. ... 

Самостійна 

робота 

30 30 
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Шкала оцінювання: національна та ESТС 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення,  

використання яких передбачає дисципліна 

 

Під час проведення занять з дисципліни «Сучасний стан господарського 

права та процесу» доцільним є використання мультимедійних проекторів, 

планшетів та інтерактивної дошки для презентації тем.  

 

10. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю 

 

1. Сучасні підходи до розуміння господарського права та його 

предмету.  

2. Поняття та види господарської діяльності.  

3. Сучасний стан господарського законодавства. Система 

господарського законодавства.  

4. Джерела господарського права. 

5. Господарсько-правові норми: поняття та види.  

6. Господарські правовідносини.  

7. Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та види.  

8. Класифікація суб’єктів господарювання. 

9. Фізичні особи - підприємці, як суб'єкти господарського права.  

10. Підприємство, як суб’єкт господарського права.  

11. Правові основи сучасного регулювання діяльності державних 

підприємств.  

12. Порядок створення підприємств. Установчі документи підприємств.  

13. Припинення діяльності підприємств: підстави та порядок 

припинення.  
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14. Поняття та види господарських товариств.  

15. Поняття акціонерного товариства та його типи.  

16. Порядок створення акціонерного товариства.  

17. Правовий режим акцій.  

18. Правовий режим дивідендів.  

19. Управління акціонерним товариством.  

20. Сучасні правові трансформації в регулюванні діяльності товариства 

з обмеженою відповідальністю.  

21. Спільні та відмінні риси приватного акціонерного товариства і 

товариства з обмеженою відповідальністю.  

22. Правове становище виробничого кооперативу.  

23. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правий 

статус. 

24. Повне товариство: поняття та правовий статус.  

25. Командитне товариство: поняття та правовий статус.  

26. Поняття господарського об’єднання. Види господарських 

об’єднань.  

27. Правовий статус холдингової компанії.  

28. Форми державного регулювання господарської діяльності. 

1. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті. 

2. Правовий режим майна державних підприємств.  

3. Відмінність між правом господарського відання та правом оперативного 

управління.  

4. Господарське зобов’язання: поняття та види. 

5. Майново-господарські та організаційно-господарські зобов’язання. 

6. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  

7. Сучасні підходи до розуміння поняття господарського договору.  

8. Класифікація і система господарських договорів за законодавством 

України.  

9. Порядок укладання господарського договору.  

10. Зміст господарського договору. Форма господарського договору.  

11. Виконання господарських договорів Порядок зміни та розірвання 

господарських договорів.  

12. Зовнішньоекономічні контракти: поняття, основні ознаки.  

13. Поняття лізингу. Види лізингу.  

14. Договір поставки: поняття та істотні умови.  

15. Договір франчайзингу: поняття, основні ознаки.  

16. Сучасне застосування міжнародних правил "Incoterms".  

17. Поняття і ознаки господарсько-правової відповідальності.  

18. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних 

відносинах.  

19. Види адміністративно-господарських санкцій. 

20. Підстави господарсько-правової відповідальності.  

21. Сучасне правове визначення банкрутства. Суб’єкти банкрутства. 
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Наслідки визнання боржника банкрутом.  

22. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.  

23. Відповідальність за порушення Антимонопольного законодавства.  

24. Поняття і види бірж. Правове становище товарної біржі.  

25. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.  

26. Правове становище фондової біржі.  

27. Поняття та форми іноземних інвестицій. Гарантії захисту прав іноземних 

інвесторів.  

28. Поняття і види вільних економічних зон. Порядок створення та ліквідації 

вільних економічних зон.  

29. Особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних 

економічних зонах. 

30. Договір перевезення вантажів: поняття та істотні умови. 

31. Договір підряду на капітальне будівництво: поняття та істотні умови. 

32. Договори, що укладаються в сфері банківської діяльності. 

33. Агентський договір: поняття та істотні умови. 

34. Страхування в сфері господарювання. Види страхування. 

35. Договір страхування: порядок укладання та істотні умови. 

36. Договір оренди майна: поняття та істотні умови. 

37. Договір енергопостачання: поняття та істотні умови. 

38. Сучасні підходи до розуміння господарського процесуального права як 

галузі права. 

39. Поняття, завдання, види та стадії господарського судочинства. 

40. Поняття та сучасна система принципів господарського судочинства. 

41. Предметна, суб’єктна та інстанційна юрисдикція господарських судів. 

42. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

43. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді). 

44. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників 

справи. 

45. Сторони у судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та 

обов’язки. 

46. Процесуальна співучасть. Залучення до участі у справі співвідповідача.  

47. Сучасна правова регламентація заміни неналежного відповідача. 

48. Треті особи в господарському судочинстві. Види третіх осіб та їх 

процесуальне становище. 

49. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

50. Поняття і види представництва у судовому процесі. 

51. Склад інших учасників судового процесу. 

52. Поняття та ознаки доказів у судовому процесі. 

53. Сучасна трансформація видів доказів в господарському судочинстві.  

54. Письмові та речові докази в господарському судочинстві. 

55. Електронні докази в господарському судочинстві як новий вид доказів. 

56. Підстави звільнення від доказування. 
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57. Забезпечення доказів. 

58. Поняття процесуальних строків та їх види. Поняття та види судових 

витрат. 

59. Поняття і сучасні види заходів процесуального примусу. 

60. Наказне провадження як нова форма господарського судочинства. 

61. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

62. Порядок скасування судового наказу в наказному провадженні. 

63. Забезпечення позову. Підстави та заходи забезпечення позову. 

64. Заяви по суті справи, їх види. 

65. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

66. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження у справі. 

67. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження. 

68. Завдання і строки розгляду справи по суті. 

69. Поняття та види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 

70. Особливості розгляду справ у порядку спрощеного позовного 

провадження. 

71. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції. 

72. Право апеляційного оскарження. Строк на апеляційне оскарження.  

73. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

74. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. 

75. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції. 

76. Сучасні підходи до перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

77. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
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