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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу і основним способом засвоєвання навчального матеріалу 

дисципліни «Господарське право (Публічне господарське право)» в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної ознаки та важливої професійної 

якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Завдання СРС — вивчення тем, питань, які винесені на самостійне 

опрацювання, засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення 

та систематизація здобутих на лекціях та інших аудиторних заняттях 

знань, їх застосування при виконанні практичних завдань і творчих 

робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета, забезпечення 

підготовки студентів до поточних аудиторних занять. 

Зміст СРС визначається навчальними програмами, робочими 

навчальними програмами з дисципліни «Господарське право (Публічне 

господарське право)», цими методичними матеріалами та методичними 

матеріалами до практичних і семінарських занять з дисципліни. 

СРС виконується згідно з методичними вказівками і відповідно 

до переліку тем для самостійного вивчення та завдань до них: питань 

для самостійно опрацювання, практичних завдань з тем рефератів, 

доповідей, колоквіумів, задач і тестових завдань. До кожної теми наводиться 

перелік рекомендованої літератури. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО)» 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І. Вступ до публічного господарського права 

Тема 1 Поняття публічного господарського права 

Тема 2 Джерела публічного господарського права. 

Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика суб’єктів публічних 

господарських правовідносин 

Тема 3 Правовий статус публічних корпоративних утворень  

Тема 4 Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 

Змістовий модуль ІІІ. Основні напрями та форми участі держави і місцевого 

самоврядування у сфері господарювання 

Тема 5 Участь держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в господарській діяльності 

Тема 6 Форми реалізації державою економічної політики. Основні напрями 

економічної політики держави 

Тема 7 Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державне 

замовлення.  

Тема 8  Ліцензування, патентування та квотування у господарській 

діяльності 

Тема 9 Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і 

споживачів від недобросовісної конкуренції 

Тема 10 Господарсько-правова відповідальність  

Тема 11 Правове регулювання інвестиційної діяльності 

Тема 12 Зовнішньоекономічна діяльність 

Тема 13 Спеціальні режими господарювання 

Разом годин  135   



 5 

 
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО)» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

Тема  1. Поняття публічного господарського права 

Поняття публічного господарського права як галузі права. Предмет 

публічного господарського права. Поняття, ознаки та принципи здійснення 

господарської діяльності.  

Види господарської діяльності. Поняття і види відносин, що 

регулюються господарським правом.  

Особливості публічних господарсько-виробничих, організаційно-

господарських. Методи правового регулювання публічних господарських 

відносин. Відмежування публічних господарських відносин від інших видів 

відносин. Публічне  господарське право як галузь правової науки. Поняття і 

система публічного господарського права як навчальної дисципліни. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття, предмет, методи, принципи та типи правового регулювання 

господарської діяльності. 

2. Механізм та стадії правового регулювання господарської діяльності. 

3. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання 

суспільних відносин. 

4. Ефективність правового регулювання господарських відносин 

Теми рефератів 

1.Особливості публічних господарсько-виробничих, організаційно-

господарських.  

2.Методи правового регулювання публічних господарських відносин. 

3.Відмежування публічних господарських відносин від інших видів відносин. 
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Практичні завдання 

Задача 1. В Старосинявському районі молокозавод, який є єдиним в 

районі, встановив для постачальників молока в півтора рази нижчі, ніж в 

сусідніх районах і областях, закупівельні ціни на молоко. Постачальники, не 

маючи можливості відвозити молоко на інші молокозаводи через значну 

відстань, змушені були здавати молоко за цими цінами. 

Двоє фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока за 

необґрунтовано низькими, як на їх думку, цінами, звернулися до 

Антимонопольного комітету України (м.Київ) зі скаргою на дії 

Старосинявського молокозаводу. 

1. Який вид господарського правопорушення має місце в цій ситуації, та яку 

відповідальність буде нести порушник? 

2. Чи вірно вибраний в даному випадку рівень антимонопольних органів? 

 

Література [1-9; 42-46, 51-54, 82 ] 

Тема 2. Джерела публічного господарського права 

Поняття і види джерел публічного господарського права. 

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Поняття і 

співвідношення імперативних і диспозитивних норм у господарсько-правовому 

регулюванні. Система публічного господарського права України. 

Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. Господарський 

кодекс як основне джерело публічного господарського права. Система 

господарського кодексу. 

Закони і підзаконні нормативні акти як джерела публічного 

господарського права. Відомчі та регіональні нормативні акти. Локальні акти 

суб’єктів господарювання. Звичаї ділового обороту та правила професійної 

етики у конкуренції як джерела публічного господарського права.  

Значення актів Конституційного суду України, вищих судових органів і 

судової практики. Офіційне опублікування нормативних актів і його значення. 

Дія господарського законодавства у часі, в просторі та за колом осіб. 

Питання вдосконалення господарського законодавства. 
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Питання для самоконтролю 

1.Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.  

2.Поняття і співвідношення імперативних і диспозитивних норм у 

господарсько-правовому регулюванні.  

3.Система господарського права України.  

4.Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. 

Господарський кодекс як основне джерело господарського права.  

5.Система господарського кодексу. 

6.Закони і підзаконні нормативні акти як джерела господарського права. 

7.Відомчі та регіональні нормативні акти.  

 

Теми рефератів 

1.Офіційне опублікування нормативних актів і його значення. 

2.Дія господарського законодавства у часі, в просторі та за колом осіб. 

3.Питання вдосконалення господарського законодавства. 

 

Література [1-4; 51-54,79-82] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ 

ПУБЛІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Тема 3. Правовий статус публічних корпоративних утворень  

Акціонерне товариство: поняття, види. Порядок створення акціонерних 

товариств. Статутний фонд акціонерного товариства Майно і майнові права в 

акціонерному товаристві. Акція: поняття, види. Придбання та підписка на акції. 

Правовий режим дивідендів.  

Основні принципи організації управління акціонерним товариством. 

Порядок скликання загальних зборів, їх правомочність та компетенція. 

Виконавчо-контролюючі органи акціонерного товариства, розподіл 

повноважень між ними.  

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю. Статутний фонд товариства з обмеженою 
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відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. Органи 

управління товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю. Вихід та відступлення частки учасника 

товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою 

відповідальністю.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та види господарських товариств. 

2. Правовий статус акціонерних товариств. 

3. Правовий статус повних і командитних товариств. 

4. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 

5. Установчі документи та порядок державної реєстрації господарського 

товариства. 

6. Майно і майнові відносини в господарських товариствах. 

7. Права й обов’язки учасників господарського товариства. 

8. Управління господарським товариством. 

9. Облік і звітність господарського товариства. 

10. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Теми рефератів 

1. Майно і майнові відносини в господарських товариствах. 

2. Права і обов’язки учасників господарського товариства. 

Практичні завдання 

Задача 1. Засновники товариства з обмеженою відповідальністю “Ліка”, 

предметом діяльності якого є здійснення медичної практики, а також 

виготовлення та реалізація медикаментів, звернувся у районну державну 

адміністрацію із заявою про державну реєстрацію цього товариства. 

Але райдержадміністрація повідомила письмово про відмову у реєстрації 

товариства з таких мотивів:  
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1. директор товариства не подав довіреності засновників на виконання дій 

щодо реєстрації товариства;  

2. відсутня ліцензія компетентного органу на здійснення товариством 

медичної практики та виготовлення і реалізацію медикаментів;  

3. засновницькі документи товариства, а саме статут, суперечать чинному 

законодавству України, оскільки вказані в них частки засновників в сукупності 

складають лише 75% статутного фонду товариства. 

1. Чи правомірна позиція райдержадміністрації у даному випадку? 

2. Які документи має подати заявник для державної реєстрації товариства з 

обмеженою відповідальністю? 

 

 

Література [1-4; 13, 45, 69] 

Тема  4. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 

Поняття публічного зобов’язання.  Поняття, ознаки та підстави 

виникнення господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань: 

майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, 

публічні. Виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання 

господарських зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання. 

Припинення господарських зобов’язань. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань. 

2.Види господарських зобов’язань: майново-господарські, організаційно-

господарські, соціально-комунальні, публічні.  

3.Виконання господарських зобов’язань. 

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

5. Недійсність господарського зобов’язання.  

6.Припинення господарських зобов’язань. 

Теми рефератів 

1. Істотні умови господарського договору. 

2. Особливості укладення деяких видів договорів. 
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3. Зміна та розірвання господарських договорів. 

4. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 

5. Гарантії забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

Практичні завдання 

Задача 1. Виробничий кооператив «Будівельник», ставши 

співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія», 

зобов’язався внести до статутного фонду товариства 200 тис. грн.  

До реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативів 

вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу, у встановлений 

строк, кооперативом не була внесена. 

1. Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду ТОВ та у який 

строк кооператив повинен був внести свій вклад повністю? 

2. Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до 

кооперативу за прострочку внесення вкладу? 

 

Література [1-4; 70] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 5. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в господарській діяльності 

Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є 

суб'єктами господарювання. Рішення органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі 

формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з 

адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-

господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого 

самоврядування є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією. 

Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування. Безпосередня участь держави, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування у господарській діяльності. 

Питання для самоконтролю 

1.Основні напрямки економічної політики держави 

2.Засоби державного регулювання господарської діяльності 

3.Особливості управління господарською діяльністю у державному та 

комунальних секторах економіки 

Практичні завдання 

Задача 1. Учасник товариства з додатковою відповідальністю 

«Прогресс» підприємство «Універсал», частка якого в майні товариства 

становила 30%, у червні поточного року звернулося до товариства з вимогою 

про сплату належної йому частки і відповідної суми прибутку за 

результатами діяльності товариства в першій половині поточного року. 

1. Чи правомірні вимоги підприємства «Універсал»?  

2. Який порядок розрахунків при виході учасника з товариства з додатковою 

відповідальністю? 

Література [1-4; 70] 

 

Тема 6. Форми реалізації державою економічної політики 

У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і 

поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію 

та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, 

різних суспільних верств і населення в цілому. Економічна стратегія. 

Економічна тактика. Правове закріплення економічної політики.  

Питання для самоконтролю 

1.Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання. 
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2. Права та обов'язки суб'єктів господарювання. 

3. Сутність некомерційної господарської діяльності. 

4. Сутність і значення економічної стратегії та економічної тактики суб'єкта 

підприємницької діяльності. 

Практичні завдання 

Задача 1. Державний деревопереробний комбінат, не маючи можливості 

через відсутність необхідних коштів протягом останнього півріччя, 

нерозрахувався із своїми кредиторами.  

В зв’язку з відмовою Міністерства, до відання якого входить комбінат, 

надати йому фінансову допомогу, державний деревопереробний комбінат, 

звернувся до господарського суду з заявою про визнання його банкрутом. 

До заяви були додані: копії установчих документів комбінату, балансовий 

звіт за останнє півріччя, перелік кредиторів комбінату. 

1. Який сенс комбінату-боржнику подавати заяву про визнання його 

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

правовідносин? 

2. Якщо “ТАК”, то чи може господарський суд розглянути справу на 

підставі перелічених документів? 

 

 

Література [1-4; 70] 

Тема 7. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

Державне замовлення. 

Держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку 

застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської 

діяльності. Основні засоби  регулюючого впливу держави на діяльність 

суб'єктів господарювання. Умови, обсяги, сфери та порядок застосування 
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окремих видів засобів державного регулювання господарської діяльності. 

Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих 

категорій суб'єктів господарювання. Обмеження щодо здійснення 

підприємницької діяльності. Державне замовлення. Державний контракт. 

Поставки продукції для пріоритетних державних потреб забезпечуються за 

рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, 

що залучаються для цього, в порядку, визначеному законом. Засади та 

загальний порядок формування державного замовлення на поставку 

(закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення 

пріоритетних державних потреб. Особливості відносин, що виникають у зв'язку 

з поставками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб 

сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової 

техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів. 

 Питання для самоконтролю 

1.Основні засоби  регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання.  

2.Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів 

державного регулювання господарської діяльності.  

3.Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності 

окремих категорій суб'єктів господарювання.  

4.Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності.  

5.Державне замовлення. 

Теми рефератів 

1.Особливості державного контракту.  

2.Поставки продукції для пріоритетних державних потреб забезпечуються 

за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел 

фінансування, що залучаються для цього, в порядку, визначеному законом. 

3.Засади та загальний порядок формування державного замовлення на 

поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для 

задоволення пріоритетних державних потреб. 

Практичні завдання 
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Задача 1. Командитне товариство «Альянс», що складається із 2-х 

учасників з повною відповідальністю (їх частки у статутному фонді становлять 

20% та 30%) і п’яти вкладників, кожний з яких має частку у розмірі 10%, у 

встановленому законом порядку було визнано банкрутом.  

При цьому виявилося, що борги товариства на 600 тис. грн. перевищують 

його майнову масу. 

1. Визначіть розмір і порядок відповідальності учасників цього товариства за 

борги товариства? 

2. Які права мають та які обов’язки несуть учасникі командитного 

товариства? 

 

Література [1-4; 70] 

Тема 8. Ліцензування, патентування та квотування у господарській 

діяльності 

Ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та 

квотування є засобами державного регулювання у сфері господарювання, 

спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист 

економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 

споживачів.Правові засади ліцензування, патентування певних видів 

господарської діяльності та квотування визначаються  виходячи з 

конституційного права кожного на здійсне ння підприємницької діяльності.  

Відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господарської діяльності. Торговий 

патент. Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та 

імпорт), а також розподілу квот.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Ліцензування певних видів господарської діяльності. 

2. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності. 
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3. Відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господарської діяльності. 

Торговий патент.  

4. Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та 

імпорт), а також розподілу квот.  

Практичні завдання 

Задача 1. Машинобудівельний завод «Авто-ЗАЗ» збудував дитячий 

навчально-виховний центр, у зв’язку з чим у нього відпала потреба у 

використанні старої будівлі дитячого садка, яка має балансову вартість 110 тис. 

грн. Міністерство, якому підпорядкований машинобудівельний завод, видало 

наказ про передачу будівлі дитячого садка, на баланс проектного інституту 

«Стройпроект», який також підпорядкований даному Міністерству.  

Директор Машинобудівельного заводу «Авто-ЗАЗ» відмовився 

виконувати наказ Міністерства маючи на меті продати зазначену будівлю 

дитячого садка на аукціоні, а гроші направити у фонд заводу. 

1. Чи правомірна позиція директора машинобудівельного заводу? 

2. Які права має державне підприємство щодо закріпленого за ним майна? 

Який порядок відчуження закріпленого за державним підприємством основних 

та оборотних фондів? 

Література [1-4; 70] 

 

Тема 9. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 

господарювання 

Державна політика у сфері економічної конкуренції, обмеження 

монополізму в господарській діяльності та захисту суб'єктів господарювання і 

споживачів від недобросовісної конкуренції здійснюється уповноваженими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Правила 

конкуренції та норми антимонопольного регулювання. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.  
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2.Законодавча база регулювання економічної конкуренції.  

3.Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.  

4.Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень. 

5.Основні види порушень у сфері конкуренції.  

 

Теми рефератів 

1.Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.  

2. Порядок здійснення антимонопольного регулювання.  

3.Принципи здійснення антимонопольної політики.   

Практичні завдання 

ПрАТ «Рута» замовило у проектному інституту «Промбудпроект» 

інвестиційний проект (проектно-кошторисну документацію) на будівництво 

заводу безалкогольних напоїв.  

Проектний інститут виконав обумовлені роботи і зажадав від 

акціонерного товариства прийняти замовлені примірники проектно-

кошторисної документації. 

Акціонерне товариство стало перед проблемою оцінки якості виконаних 

підрядчиком робіт. 

1. Який порядок прийняття виконаних робіт за договором підряду на 

проектно-вишукувальні роботи?  

2. Які умови договору підряду на виконання проектних робіт могли б 

забезпечити захист інтересів замовника? 

Література [1-4; 70] 

 

Тема  10. Господарсько-правова відповідальність  

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види 

господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-

правової відповідальності. Господарське правопорушення.  

Досудовий та судовий порядок реалізації господарсько-правової 

відповідальності. 
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Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової 

відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Штрафні та 

оперативно-господарські санкції: розмір, порядок застосування. 

Адміністративно-господарські санкції: види, строки застосування, гарантії прав 

суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування. 

Питання для самоконтролю 

1. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції. 

2. Підстави господарсько-правової відповідальності. 

3. Межі господарсько-правової відповідальності. 

4. Прострочення боржника та прострочення кредитора. 

5. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

6. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. 

7. Відшкодування збитків: загальне поняття, склад та розмір. 

Теми рефератів 

 

1.Штрафні та оперативно-господарські санкції: розмір, порядок 

застосування.  

2.Адміністративно-господарські санкції: види, строки застосування, 

гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування. 

Практичні завдання 

Задача 1. Державне підприємство «Сяйво» за рахунок виділених 

бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість 

будівництва - понад 15 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була 

розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект». 

1. Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об’єктів, що 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів? 

2. Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в 

даному випадку? 

 

 

Література [1-4; 70, 72, 74] 
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Тема  11. Правове регулювання інвестиційної діяльності  

Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності. Законодавче регулювання 

інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності.  

Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: учасники 

та інвестори інвестиційного процесу. Види правових режимів для іноземних 

суб’єктів господарської діяльності. Характеристика національного, 

спеціального режиму, режиму найбільшого сприяння. Види та функції 

державних гарантій прав іноземних інвесторів на території України.  

Характеристика об’єктів інвестування: основні та оборотні кошти 

підприємств, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, 

об’єкти інтелектуальної власності та інші майнові права. Об’єкти, в які 

заборонено вкладати інвестиційні кошти. 

Поняття та види інвестиційних договорів. Специфічний предмет та мета 

інвестиційного договору. Зміст інвестиційного договору: істотні та звичайні 

умови. Форми інвестиційного договору. Модифікації письмової форми 

інвестиційного договору. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності. 

2. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності.  

3.Державне регулювання інвестиційної діяльності.  

4.Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: 

учасники та інвестори інвестиційного процесу. 

5. Види правових режимів для іноземних суб’єктів господарської 

діяльності. 

Практичні завдання 

Задача 1. Комерційний банк «Інвест-Банк» прийняв рішення про 

будівництво приміщень двох своїх філій. Через відсутність у штаті банку 

фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема 

вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на 

проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт. 
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1. Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх 

інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування та будівництва)? 

2. Який вид договору доцільно використати в даному випадку? 

 

 

Література [1-4; 28-33, 36] 

Тема  12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Право підприємств на 

зовнішньоекономічну діяльність. Умови здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Зовнішньоекономічні угоди. Форми та умови зовнішньоекономічних 

договорів. Міжнародні правила по тлумаченню термінів «ІНКОТЕРМС».  

Посередники в міжнародній торгівлі. Види посередників: звичайні 

посередники, повірені, комісіонери, консигнатори, торгові агенти, збутові 

посередники. Агент, що прийняв на себе делькредере. Агент з виключними 

правами. Агент внаслідок необхідності. 

Питання для самоконтролю 

1.Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. 

2. Право підприємств на зовнішньоекономічну діяльність.  

3.Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  

4.Види зовнішньоекономічної діяльності.  

5.Зовнішньоекономічні угоди. 

Теми рефератів 

1.Посередники в міжнародній торгівлі.  

2.Види посередників: звичайні посередники, повірені, комісіонери, 

консигнатори, торгові агенти, збутові посередники. 

Практичні завдання 

Задача 1. Будівельний кооператив «Авангард» виконував роботи за 

договором підряду на капітальне будівництво складських приміщень на 
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замовлення молокозаводу. Під час виконання обумовлених договором робіт 

закінчився строк дії виданих кооперативу ліцензій на виконання будівельних і 

пов’язаних з ними робіт, а необхідні документи на подовження строку дії 

ліцензії або отримання ліцензії на новий термін, кооперативів вчасно не подав 

до регіонального центру ліцензування. 

1. Дайте оцінку діям кооперативу. Які правові наслідки виконання 

кооперативом будівельних робіт без відповідних ліцензій? 

2. Які заходи можуть бути застосовані до цього кооперативу та його 

посадових осіб? 

 

Література [1-4; 59-61, 67, 73, 90] 

 

 

Тема  13. Спеціальні режими господарювання 
 

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Роль зон 

спільного підприємництва в розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Види 

спеціальних (вільних) економічних зон. 

Законодавство України про спеціальні (вільні) економічні зони. 

Визначення і мета створення спеціальних (вільних) економічних зон. Статус, 

строк і територія спеціальних (вільних) економічних зон. Типи спеціальних 

(вільних) економічних зон.  

Порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон. Документи про 

створення спеціальних (вільних) економічних зон. Управління спеціальними 

(вільними) економічними зонами.  

Митні, податкові, та валютно-фінансові умови функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон. Система державних гарантій 

інвесторам. Порядок в’їзду і виїзду в спеціальні (вільні) економічні зони. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.  
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2.Роль зон спільного підприємництва в розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності.  

3.Види спеціальних (вільних) економічних зон. 

4.Законодавство України про спеціальні (вільні) економічні зони. 

Теми рефератів 

1.Порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон. 

2. Документи про створення спеціальних (вільних) економічних зон. 

3.Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.  

Література [1-4; 53, 54, 59, 63, 68] 
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