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ВСТУП 

Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську 

самостійність суб’єктів господарювання, які вступають в різноманітні 

господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньо-

господарські відносини. Cуспільні відносини, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності, регулюються значним 

масивом нормативно-правових актів. Складність правового регулювання сфери 

господарювання зумовлена об’єктивними чинниками, підвищує вимоги до 

майбутніх фахівців з правознавства щодо знань засад господарського права та 

практичних навичок застосування норм господарського законодавства у 

повсякденній правозастосовній практиці, у регулюванні господарських 

відносин на локальному рівні.  

Разом з цим, практика застосування  основних положень господарського 

права вимагає від юристів чіткого знання положень господарського 

процесуального права щодо організації та діяльності господарських судів Ук-

раїни, особливостей розгляду спорів у сфері господарювання; формування 

уміння застосовувати на практиці набуті знання та складати відповідні 

процесуальні документи.  

Господарське право та процес є складовою частиною системи права 

України, воно пов’язане з іншими його галузями, які взаємодіють між собою.  

Викладання навчальної дисципліни спрямовано на вивчення студентами 

основних положень господарського та господарського процесуального 

законодавства, судової практики, практичної діяльності суб’єктів 

господарювання та супроводжується висвітленням наукових і практичних 

проблем теорії та практики господарського права.  

Навчальна дисципліна «Господарське право та процес» покликана 

забезпечити опанування  студентами основних знань з правового регулювання 

суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення 
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господарської діяльності й управління нею, та здійснення господарського 

судочинства. 

Навчальний курс господарського права та процесу складається з 

лекційних і семінарських занять, які підсумовують залік та іспит. Основні 

розділи та найскладніші теми розглядаються на лекціях, інші виносяться на 

семінарські заняття та на самостійну  роботу студента. 

Основні завдання і вивчення навчальної дисципліни:  

– ознайомити студентів з джерелами господарського права; 

– визначити правовий статус учасників господарських відносин; 

– ознайомити студентів з організаційно-управлінськими засадами у  

сфері господарювання; 

– ознайомити студентів із засадами майнових відносин у сфері 

господарювання; 

– визначити поняття, види, підстави виникнення господарських 

зобов’язань, а також забезпечення їх виконання; 

– ознайомити студентів з поняттям, ознаками, функціями та видами 

господарських договорів та господарсько-правової відповідальності; 

– ознайомити студентів з засадами господарського процесу, структурою 

господарських судів, їх компетенцією, підвідомчістю і підсудністю господарсь-

ких спорів, стадіями й порядком вирішення господарських спорів і виконанням 

рішень, ухвал, постанов господарського суду.  

     уміти : 

– орієнтуватись у нормативних джерелах господарського законодавства; 

– використовувати окремі положення господарського законодавства у 

практичній  діяльності; 

– складати окремі юридичні документи у сфері господарської діяльності; 

– тлумачити та застосовувати норми Конституції України, госпо-

дарського і господарського процесуального права; 

– приймати обґрунтовані процесуальні рішення у спірних процесуальних 

ситуаціях. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконану контрольну роботу студент заочної форми навчання здає на 

кафедру галузевих юридичних наук не пізніше ніж за місяць до початку 

екзаменаційної сесії. 

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за 

однією із запропонованих тем за останньою цифрою номера залікової книжки. 

Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0». Отже, ви вибираєте 

варіант № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки «7», то вибираєте 

варіант контрольної роботи № 7. 

Мета виконання контрольної роботи 

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння порівнювати й 

аналізувати норми чинного законодавства, правильно застосовувати в 

практичній діяльності теоретичні знання та робити відповідні висновки, 

надавати юридичну кваліфікацію відносинам у сфері господарського права та 

процесу. 

Студент у контрольній роботі показує своє уміння творчо і самостійно 

працювати з навчальною літературою, довідниками, науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної проблеми. Водночас важливо не тільки проаналізувати 

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її 

розв’язання. 

Підготовка до написання контрольної роботи 

Під час підготовки відповідей на питання контрольної роботи студент 

повинен ознайомитись з основними нормативно-правовими актами, які 

перелічені в списку літератури. У контрольній роботі потрібно викласти 

основний зміст відповідей на поставлені питання. З кожного питання необхідно 

зробити стислий висновок.  



7 

 

Контрольна робота оцінюється за викладеним змістом і вмінням автора 

аналізувати та систематизувати навчальний матеріал та положення чинного 

законодавства. Кожна контрольна робота повинна мати таку структуру: 

– вступ – необхідний елемент кожної роботи, у якому обґрунтовується 

актуальність та важливість теми, її місце в системі навчального курсу та 

значення;  

– основна частина – містить основні положення теми, дає переконливе 

уявлення про виконану роботу; 

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи; 

− список використаних джерел – студент має обов’язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

Контрольна робота має комплексний характер, складається із двох 

частин: перша – присвячена теоретичному питанню господарського права та 

процесу; друга – розв’язанню задач, які надані як приклади із судової практики. 

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок друкованого тексту, 

відповідно вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають 

бути поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи 

Tіmes New Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал.  

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці 

заголовка не ставлять. 

Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову 

літературу, які були використані під час написання контрольної роботи, 

зробити посилання на відповідні закони та підзаконні правові акти, рішення 

господарських судів. 

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, 

використання в ній сучасних методик, дає висновок щодо реальності 

практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, 
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самостійності та ставлення студента під час виконання цієї роботи; зараховує 

роботу, або не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, 

які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень 

наукового керівника щодо контрольної роботи і, якщо вони не мають такого 

суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення за можливості прямо 

до тексту, або використовує за необхідністю зворотний бік аркуша, що передує 

аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.  
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

ВАРІАНТ № 1 

Контрольне питання: Основні напрями та форми участі держави і 

місцевого самоврядування у сфері господарювання. 

План 

1. Основні напрями економічної політики держави та їх характеристика. 

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

3. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 

ЗАДАЧА № 1 

ТОВ «Парадіз» здійснювало торговельну діяльність з продажу 

безалкогольних напоїв та їжі швидкого приготування на території ринку 

«Житній». У понеділок о 8 годині ранку співробітник вищевказаного 

товаритсва не зміг розпочати роботу, оскільки двері приміщення, де ТОВ 

«Парадіз» здійснювало свою торгівельну діяльність, виявилися опломбовані 

прокуратурою Подільського району м. Київ у зв’язку із тим, що товариство 

здійснювало свою діяльність без торговельного патенту. 

Керівник ТОВ «Парадіз» звернувся до юриста за консультацією щодо 

своїх подальших дій. Що має порадити юрист? 

ЗАДАЧА № 2 

АТ СК «Аура» подало згідно з чинним законодавством пакет документів 

до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на отримання 

ліцензії на здійснення страхування життя та здоров’я фізичних осіб.                   

У встановлений законодвством термін комісія прийняла рішення про видачу 

такої ліцензії та товариство отримало належним чином оформлену ліцензію 

строком на 1 рік. 

Чи правомірні дії державного органу? Обгрунтуйте свою відповідь. 

ЗАДАЧА № 3 
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У період з 01.01.2005 р. до 30.12.2007 р. Морозов В. С., працюючи на 

посаді директора державного підприємства «Прогрес», заключив господарські 

договори з різними фірмами на надання послуг з перевезення вантажів 

залізничним транспортом своїм локомотивом на під’їзних коліях, які належать 

ДП «Прогрес», без отримання ліцензії на заняття господарською діяльністю, 

яка виражається в наданні послуг з перевезення вантажів залізничним 

транспортом відповідно до п. 35 ст. 9 Закону України «Про ліцензування 

окремих видів господарської діяльності». 

Чи підлягає ліцензуванню згідно з вимогами вищеназваного закону 

господарська діяльність підприємств, які надають постійно на підставі 

господарських договорів послуги із забезпечення переміщення вагонів з 

вантажами й інші послуги, що є частиною технологічного процесу перевезення 

вантажів залізничним транспортом, указавши при цьому правове обґрунтування 

цього рішення? Який порядок отримання ліцензії та який орган в цьому 

випадку буде надавати ліцензію? 

 

ВАРІАНТ № 2 

Контрольне питання: Правовий статус суб’єктів господарювання. 

План 

1. Правовий статус підприємств. 

2. Правовий статус господарських товариств. 

3. Правовий статус об’єднань підприємств. 

4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. 

ЗАДАЧА № 1 

Один з учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. 

Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були 

надані державному реєстратору лише рік потому. Державний реєстратор 

відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те, що 

зміни подані із пропуском строку.  
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Чи правомірні дії реєстратора? Протягом якого часу зміни до установчих 

документів повинні були бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску 

цього строку? З якого моменту другий учасник уважається таким, що набув 

прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати 

передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін? 

ЗАДАЧА № 2 

У ТОВ два учасники, кожний з яких володіє 50 відсотками в статутному 

фонді. Один із учасників подав державному реєстратору нотаріально засвідчену 

заяву про вихід зі складу учасників товариства, а потім висунув вимогу до 

товариства про негайну видачу йому його частки в майні та у прибутку 

товариства.  

Чи правомірна така вимога? У якому порядку і в які строки проводяться 

розрахунки з учасником, який вибув із товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

ЗАДАЧА № 3 

Громадянин України Васильченко, сплативши реєстраційний збір у 

встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність 

без створення юридичної особи, подав до органу реєстрації реєстраційну 

картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за 

державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сім’ї про намір 

провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб і 

свідоцтво про народження дитини. 

Чи є в органа реєстрації підстави для відмови Васильченку у державній 

реєстрації? 

 

ВАРІАНТ № 3 

Контрольне питання: Майнова основа господарювання.  
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План 

1. Речові права у сфері господарювання: право власності, право 

господарського відання, право оперативного управління та інші. 

2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності. 

4. Цінні папери у господарській діяльності. 

ЗАДАЧА № 1 

Державне підприємство уклало договір з комерційною фірмою на 

реалізацію надлишку обладнання. Ще до того, як сторони розпочали виконання 

договірних зобов’язань, державне підприємство було перетворене на казенне. 

Фонд державного майна заборонив підприємству виконувати договір і зажадав 

його розірвання. Комерційна фірма вимагала виконання договору під загрозою 

застосування штрафних санкцій, посилаючись на те, що рішення про 

перетворення підприємства на казенне не може порушувати зобов’язання, які 

виникли до того, як статус підприємства був змінений. 

Спір надійшов на розгляд господарського суду. Як вирішити справу? 

ЗАДАЧА № 2. 

Бюджетна установа займалася комерційною діяльністю. За рахунок 

отриманих прибутків було закуплене імпортне обладнання, яким була 

оснащена одна з лабораторій. Унаслідок того, що асигнування за кошторисом 

були вичерпані, а прибутки від комерційної діяльності перестали надходити, на 

рахунку установи в банку не виявилося коштів для розрахунків з кредиторами. 

Під час виконання рішення господарського суду про стягнення з установи суми 

заборгованості один з кредиторів зажадав, щоб стягнення було звернуте на 

імпортне обладнання, оскільки воно отримане не за рахунок кошторисних 

асигнувань. Боржник проти цього заперечував, уважаючи, що від стягнення з 

боку кредиторів заброньоване все майно бюджетної установи незалежно від 

джерел його придбання. 

Хто правий у цьому спорі? 
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ВАРІАНТ № 4 

Контрольне питання: Господарські зобов’язання. Правове регулювання 

господарсько-договірних відносин. 

План 

1. Поняття господарського зобов’язання. Підстави виникнення та 

припинення господарських зобов’язань. 

2. Види господарських зобов’язань. 

3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

4. Господарські договори. Види господарських договорів. 

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 «А» до значних 

матеріальних збитків. Останнє звернулося до господарського суду з позовом 

стосовно cтягнення пені до структурного підрозділу підприємства «В» як до 

відповідача у справі. У свою чергу «В» пред’явило зустрічний позов 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 цьому випадку повинен винести суд, чи можемо ми 

розглядати структурний підрозділ у як самостійну сторону господарського 

договору ? Обгрунтуйте свою відповідь. 
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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 всі 

можливі ризики під час виконання договору буде нести покупець. Договір було 

укладено між сторонами у належній формі, ніяких заперечень з боку «А» не 

надійшло. Уже під час виконаня договору (при транспортуванні) відбулася 

випадкове знищення частини обладнання. Окрім того, значно знизилася ціна 

обладнання в період між укладенням і виконанням договору у натурі.                

У результаті таких подій для підприємства «А» зазначений договір став не 

лише невигідним, але й навіть обтяжливим. 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 цього договору 

до суду. В обґрунтуванні 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 публічним 

акціонерним товариством «Конус», відповідно до якого, останньому надане 

право поліпшити автомобільні дороги, об’єкти дорожнього господарства й 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 ?  



15 

 

У 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 з боку концесіонера. Яке рішення повинен винести суд, концесії, які 

умови  концесійного договору є істотними, хто повинен нести ризик 

випадкового знищення або пошкодження об’єкта ? 

 

ВАРІАНТ № 5 

Контрольне питання: Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання  

План 

1. Поняття та види юридичної відповідальності у сфері господарювання. 

2. Функції юридичної відповідальності у сфері господарювання. 

3. Підстави виникнення господарсько-правової відповідальності. 

4. Форми господарсько-правових санкцій : відшкодування збитків, 

неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, адміністративно-

господарські санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду. 

5. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

ЗАДАЧА № 1 

ПП «Ніка»,  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, у частині продукції на суму 14 тис. грн були 

виробничі дефекти, окрім 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 за кількістю та 

якістю?  
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Яка відповідальність передбачена чинним 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, у якій орендує приміщення під офіс, 

розташувало банер з назвою товариства, торговим знаком і основними видами 

діяльності. Розміщення цього банеру не було погоджено з органами виконавчої 

влади. Управління із 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 чинне законодавство про 

рекламу? 

 

ВАРІАНТ № 6 

Контрольне питання: Правове регулювання окремих видів 

господарської діяльності 

План 

1. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. 

2. Правове регулювання біржової торгівлі. 

3. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання. 

4. Правове регулювання комерційного посередництва. 

5. Правове регулювання діяльності транспорту. 

6. Правове регулювання капітального будівництва. 

7. Правове регулювання інноваційної діяльності. 

ЗАДАЧА № 1 

Фірма «Зірка» здала в оренду частину своїх виробничих приміщень фірмі 

«Промінь» строком на два роки. Після закінчення строку договору 
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орендодавець зажадав від орендаря звільнення та передачі орендованих 

приміщень, оскільки вони стали потрібні для власних потреб. Орендодавець 

відмовився звільнити приміщення, мотивуючи свою відмову тим, що фірма 

«Промінь» як орендар, що не припускав порушень умов договору оренди, має 

переважне право на продовження цього договору на новий строк. 

Чи можна вважати правомірною аргументацію орендаря? За яких умов 

застосовується правило на первинне право на переукладання договору оренди 

на новий строк? 

ЗАДАЧА № 2 

Пироженко орендував на весняно-літній період автомобіль «ДЕУ-Сенс» у 

прокатного товариства «АвтоЗАЗ–ДЕУ». На шосе машина Пироженка 

зіткнулась із зустрічною автомашиною, внаслідок чого у машині було пом’яте 

крило та розбита фара. В акті про дорожньо-транспортну пригоду зазначалося, 

що, окрім фари та крила, в машині було пошкоджено двигун. Пироженко 

погодився відшкодувати вартість ремонту фари та крила, але відмовився від 

відшкодування вартості ремонту двигуна у зв’язку з тим, що двигун був 

пошкоджений на момент передачі машини у прокат, і про це він зазначив в акті 

огляду місця ДТП, який склали працівники ДАІ.  

Яку відповідальність несе наймодавець за майно, що передається 

наймачеві? Чи обґрунтовані доводи Пироженка? Як змінилась би ситуація, 

якщо б про пошкодження двигуна було зазначено в договорі прокату? Як 

вплине на розмір відповідальності встановлення факту того, що двигун після 

ДТП не підлягає ремонту? 

 

ВАРІАНТ № 7 

Контрольне питання: Правове регулювання фінансової діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Спеціальні режими господарювання 

План 

1. Поняття банківської системи України, її структура. 
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2. Національний банк України: функції та повноваження. Індикативне й 

адміністративне регулювання банківської діяльності. 

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

4. Страхування у сфері господарювання. 

5. Аудиторська діяльність. 

6. Комерційна концесія. 

7. Поняття, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Іноземні інвестиції. 

9. Спеціальні режими господарювання. 

ЗАВДАННЯ № 1 

Складіть таблицю «ІНКОТЕРМС». У ній необхідно відобразити назви та 

скорочені позначення різних комерційних термінів, дати їхню стислу 

характеристику. Структура–вільна. 

Зразок: 

Назва  Скорочена назва  Основні умови 

   

 

ЗАВДАННЯ № 2 

Складіть один із договорів (на вибір), які регламентують відносини у 

сфері кредитно-розрахункової та фінансової діяльності (договір страхування, 

банківського вкладу, факторингу, кредитний, банківського рахунка тощо).  

 

ВАРІАНТ № 8 

Контрольне питання: Загальні засади господарського судочинства. 

Юрисдикція господарських судів. Суб’єкти господарського судочинства. 

План 

1. Основні принципи господарського судочинства. 

2. Юрисдикція господарських судів. 

3. Склад суду. Відводи. 
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4. Правовий статус учасників справи. 

5. Правовий статус представників. 

6. Правовий статус інших учасників судового процесу ( помічника судді, 

секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, 

експерта з питань права, перекладача, спеціаліста). 

ЗАДАЧА № 1 

Упродовж судового розгляду суддя господарського суду в одному з 

представників відповідача впізнав заступника декана з наукової роботи 

юридичного факультету, який він закінчив понад 11 років тому. 

Уважаючи, що є обставини, які спричиняють неможливість його участі у 

справі, суддя заявив самовідвід. 

Чи правильні дії судді? 

Як вирішуються питання про відвід і самовідвід судді господарського 

суду? 

ЗАДАЧА № 2 

Торговельно-виробнича фірма «Сатурн» платіжним дорученням 

перерахувала передплату фірмі «Ліко» за договором купівлі-продажу за партію 

пшениці. Між тим грошові кошти були зараховані на рахунок «Ліко» тільки 

через півтора місяця після відправлення грошей, унаслідок чого угода 

зірвалася. Було встановлено, що причиною затримки перерахування грошей 

стала помилка оператора розрахунково-касового центру банку «Аваль», яка 

помилково відправила платіжне доручення не в банк одержувача. «Сатурн» 

вирішив звернутися з позовом про відшкодування збитків, завданих 

порушенням правші здійснення розрахункових операцій.  

Визначте учасників господарського процесу. 

ЗАДАЧА № 3 

TOB «Мрія» уклало з TOB «Віра» договір на поставку продуктів 

харчування. Оскільки TOB «Віра» вчасно не розрахувалося за обладнання, TOB 

«Мрія» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення суми 
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заборгованості. Під час підготовки справи до розгляду виявилося, що TOB 

«Віра» реорганізовано унаслідок приєднання у ВАТ «Віра-М». Суддя виніс 

ухвалу про заміну неналежного відповідача. 

Дайте оцінку винесеній ухвалі. Які підстави та умови заміни неналежного 

відповідача? 

ВАРІАНТ № 9 

Контрольне питання: Загальні засади господарського судочинства. 

Докази та доказування в господарському процесі. Судові витрати. Процесуальні 

строки. Судові виклики і повідомлення 

План 

1. Поняття та види доказів. 

2. Доказування та підстави звільнення від доказування у господарському 

судочинстві. Оцінювання доказів. 

3. Правове регулювання запобіжних заходів та їх види. 

4. Склад судових витрат. Розподіл судових витрат 

5. Порядок встановлення та обчислення процесуальних строків. 

6. Закінчення, зупинення, відновлення та продовження процесуальних 

строків. 

7. Судові виклики та повідомлення.  

ЗАДАЧА № 1 

Рішенням господарського суду Одеської області задоволено вимоги 

позивача Шаганова А.І. − суб’єкта підприємницької діяльності − про стягнення 

суми вартості не поставленої продукції колективним підприємством «Прибой», 

а у частині стягнення пені за прострочення виконання зобов’язання відмовлено 

через пропуск ним установленого законом строку позовної давності. Сплачений 

позивачем судовий збір стягнуто з відповідача на користь позивача лише в 

частині, пропорційній розміру задоволення позовних вимог. 

Чи обґрунтоване рішення судді? Якими нормативно-правовими актами і 

конкретними статтями цих актів слід керуватися судді? 
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ЗАДАЧА № 2 

На адресу ПрАТ «Віраж» надійним імпортні товари. Торгово-промислова 

палата України від виконання заявки покупця на проведення експертизи якості 

товарів відмовилася. Акт експертизи був складений за участю представника 

приватного підприємства та під час розгляду спору в господарському суді 

використаний позивачем як один із видів доказів правомірності своїх вимог. 

Чи має цей факт доказову силу? 

 

ВАРІАНТ № 10 

Контрольне питання: Наказне провадження. Позовне провадження 

План 

1. Наказне провадження як особлива форма господарського судочинства. 

2. Письмові заяви учасників справи в позовному провадженні. 

3. Відкриття провадження у справі позовного провадження. 

4. Підготовче провадження. 

5. Врегулювання спору за участю судді. 

6. Розгляд справи по суті. Фіксування судового процесу. 

7. Залишення позову без розгляду. Зупинення та закриття провадження у 

справі. 

8. Судові рішення. 

9.  Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження. 

ЗАДАЧА № 1 

Приватне підприємство «Айскрим» звернулося з позовом до 

господарського суду Закарпатської області про стягнення з відповідача — 

заводу «Кабельні мережі» − заборгованості за надані послуги, оскільки завод 

знаходився на межі банкрутства. У позовній заяві було викладено прохання про 

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

належать відповідачеві. 
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Чи правомірні вимоги позивача? 

На якій стадії господарського процесу можливо забезпечення позову? 

Яким чином і яким актом це оформлюється? 

ЗАДАЧА № 2 

Господарський суд Житомирської області прийняв рішення за позовом 

командитного товариства «Веселка» до кооперативу «Метелик» про 

повернення відповідачем − кооперативом − позивачеві незаконно вилучених 

калькуляторів, про що повідомити господарський суд, а в разі невиконання цієї 

вимоги (так було зазначено у резолютивній частині рішення) стягнути з 

кооперативу вартість калькуляторів. 

Рішення було скасовано апеляційною інстанцією. Чи правомірно? 

Зазначте статті ГПК, які є підставою для скасування цього рішення. 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

1. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у 

сфері господарювання. 

2. Правовий статус суб’єктів господарювання. 

3. Майнова основа господарювання. 

4. Господарські зобов’язання. Правове регулювання господарсько-

договірних відносин. 

5. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

6. Правове регулювання окремих видів господарської діяльності. 

7. Правове регулювання фінансової діяльності. Зовнішньоекономічна 

діяльність. Спеціальні режими господарювання. 

8.  Загальні засади господарського судочинства. Юрисдикція 

господарських судів. Суб’єкти господарського судочинства. 

9. Загальні засади господарського судочинства. Докази та доказування в 

господарському процесі. Судові витрати. Процесуальні строки. Судові виклики 

і повідомлення. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підставою для визначення оцінки на заліку є рівень засвоєння 

студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної 

навчальної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» (90–100 балів / А) заслуговує студент, який виявив 

усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, 

уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв 

основну та знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. 

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок 

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для набутої професії, які 

виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного 

матеріалу; 

– оцінку «добре» (82–89 балів / В)  заслуговує студент, який виявив 

повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. 

Зазвичай, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили  

систематичні знання з навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного 

поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної 

діяльності; 

– оцінку «добре» (74–81 бали / С)  заслуговує студент, який може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності; 

– оцінку «задовільно» (64–73 бали / D)   заслуговує студент, який виявив 

знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання та професійної діяльності; який справляється з 

виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з 

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які 
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допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх 

усунення під керівництвом викладача; 

– оцінку «задовільно» (60–63 бали / E) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей; 

– оцінку «незадовільно» (1–59 балів / F−FX) ставлять студентові, який 

виявив недоліки в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та 

допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, 

оцінку «незадовільно» ставлять студентам, які не можуть продовжувати 

навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з 

відповідної дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі 

«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від         

2 червня 1993 року за № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію 

студентів», затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 
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складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких: 

 10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

 20 балів – за індивідуальну роботу; 

 30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті); 

 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи); 

 20 балів – підсумковий модульний контроль; 

 Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. 

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, 

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 

20 балів.  

 Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15–20 сторінок. 
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 Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює 

весь курс навчальної дисципліни.  

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

Державна реєстрація суб’єктів господарювання – це засвідчення факту 

створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших 

реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних 

записів до Єдиного державного реєстру. 

Товариство з обмеженою відповідальністю – це таке господарське 

товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених 

установчими документами розмірів та яке несе відповідальність за своїми 

зобов’язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої 

внески, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах 

вартості своїх внесків. 

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) – це таке господарське 

товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений 

статутом, та яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім власним 

майном, а у разі його недостатності – також: майном учасників у визначеному 

установчими документами кратному розмірі до вкладу кожного з них. 

Повне товариство  – це таке господарське товариство, всі учасники якого 

від імені товариства спільно здійснюють підприємницьку діяльність і несуть 

додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 

Командитне товариство (КТ) – це таке господарське товариство, в якому 

один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку 
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діяльність та несуть щодо боргів додаткову відповідальність за зобов’язаннями 

товариства всім своїм майном, на яке за законом може бути звернене стягнення 

(повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише 

своїми внесками (вкладники).  

Корпоративні права -  це права особи, частка якої визначається у 

статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають 

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 

отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у 

разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами. 

Господарський договір – це зафіксовані в спеціальному правовому 

документі на підставі угоди майново-організаційні зобов’язання учасників 

господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) 

їх господарської діяльності (господарських потреб) з врахуванням 

загальногосподарських (публічних) інтересів. 

Господарсько-правова відповідальність – це майново-організаційні за 

змістом та юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси 

учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського 

правопорушення.  

Інноваційна діяльність – це одна з економіко-правових форм 

інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу з метою 

досягнення певного соціально-економічного ефекту, в тому числі випуску та 

розповсюдження  принципово нових видів техніки та технологій, досягнення 

прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, випуску нових 

конкурентноспроможних товарів, послуг та ін. 

Банки – це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади 

грошових коштів громадян та юридичних осіб і розміщення зазначених коштів 

від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення 

банківських рахунків громадян та юридичних осіб. Виконання банками цих 
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функцій (здійснення відповідних банківських операцій) в сукупності є 

банківською діяльністю. 

Підвідомчість –  це  визначена законом сукупність повноважень 

господарських  судів  щодо  розгляду  справ,  віднесених   до   їх компетенції.  

Підсудність визначається колом справ у спорах,  вирішення яких віднесено до 

підвідомчості певного господарського суду. 

Свідок - будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, 

що стосуються справи. 

Експерт - особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для 

з’ясування відповідних обставин справи. 

Експерт з питань права - особа, яка має науковий ступінь та є визнаним 

фахівцем у галузі права.  

Спеціаліст - особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, 

необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для 

надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних 

дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, 

складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи 

тощо). 

Перекладач - особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 

судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового 

перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою 

спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 

Докази у справі - будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський 

суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність 

обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші 

обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського 

спору. 
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Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Господарське право та процес» для студентів заочної форми 
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