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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна «Господарське право (Публічне господарське право) » є 

навчальною дисципліною, яка викладається вищих навчальних закладах юридичного 

напрямку. Вона ґрунтується на знаннях, що отримані студентами при вивчені навчаль-

них дисциплін «Теорія держави і права», «Римське приватне право», «Міжнародне 

публічне право» та пов'язана із вивченням дисциплін «Цивільне право України», «Гос-

подарсько-процесуальне право України», «Земельне право України». 

Навчальна дисципліна «Господарське право (Публічне господарське право) » 

розрахована на проходження студентами, у період навчання, наступних стадій:  

I. Формування уявлень про предмет публічного господарського права: 

1) сприйняття та нагромадження інформації; 

2) збагачення знань з публічного публічного господарського права; 

II. Формування господарсько-правових понять: 

1) збагачення словника господарсько-правових термінів; 

2) оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань у пред-

метах і явищах публічного господарського права. 

III. Оперування господарсько-правовими знаннями, уміннями і поняттями в 

практичній діяльності: 

1) навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових знань у самостій-

ній практичній діяльності; 

2) навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових знань у самостій-

ній науково-практичній діяльності.  

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і 

сутності публічних господарсько-правових відносин, підготовка до практичної діяль-

ності висококваліфікованих фахівців. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні: 

 - бути здатними продовжувати процес вивчення публічного публічного господар-

ського права як галузі права, галузі законодавства, науки і навчального курсу самостій-

но; 

 - мати навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних актів і застосову-

вати норми права до конкретних життєвих ситуацій; 
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 - мати навички науково-дослідної роботи в галузі публічного господарського 

права. 
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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 господар-

ських 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 само-

врядування 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 діяльнос-

ті 

Тема 9 Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і спожи-

вачів 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   
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО)» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО ГОСПОДАР-

СЬКОГО ПРАВА 
 

Тема  1. Поняття публічного господарського права 

Поняття публічного господарського права як галузі права. Предмет пуб-

лічного господарського права. Поняття, ознаки та принципи здійснення госпо-

дарської діяльності.  

Види господарської діяльності. Поняття і види відносин, що регулюють-

ся господарським правом.  

Особливості публічних господарсько-виробничих, організаційно-

господарських. Методи правового регулювання публічних господарських від-

носин. Відмежування публічних господарських відносин від інших видів від-

носин. Публічне  господарське право як галузь правової науки. Поняття і сис-

тема публічного господарського права як навчальної дисципліни. 

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 господа-

рювання. Звичаї ділового обороту та правила професійної етики у конкуренції як 

джерела публічного господарського права.  
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Значення актів Конституційного суду України, вищих судових органів і су-

дової практики. Офіційне опублікування нормативних актів і його значення. Дія 

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

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 това-

риств. Статутний фонд акціонерного товариства Майно і майнові права в акціо-

нерному товаристві. Акція: поняття, види. Придбання та підписка на акції. Право-

вий 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 додатко-

вою відповідальністю. Статутний фонд товариства з обмеженою 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.  

Література [1-4; 13, 45, 69] 

Тема  4. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 

Поняття публічного зобовязання.  Поняття, ознаки та підстави виникнення 

господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань: майново-

господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні. Вико-

нання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зо-

бов’язань. Недійсність господарського зобов’язання. Припинення господарських 

зобов’язань. 
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Література [1-4; 70] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬ-

КІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

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

моврядування в господарській діяльності 

Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є 

суб'єктами господарювання. Рішення органів державної влади та органів місцево-

го 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 самоврядування. Безпосередня участь держави, органів державної вла-

ди та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності. 

Література [1-4; 70] 
Тема 6. Форми реалізації державою економічної політики 

У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і по-

точну (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 такти-

ка. Правове закріплення економічної політики.  

Література [1-4; 70] 

Тема 7. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Дер-

жавне замовлення. 

Держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економіч-

них та інших програм і програм економічного і соціального розвитку застосовує 

різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності. Основни-
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ми засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарюван-

ня. Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів держав-

ного 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. Заса-

ди та загальний порядок формування державного замовлення на поставку (за-

купівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення пріоритет-

них державних потреб. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з постав-

ками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської 

продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціа-

льно визначених (специфічних) товарів.  

Література [1-4; 70] 

 

Тема 8. Ліцензування, патентування та квотування у господарській 

діяльності 

Ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квоту-

вання є засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямовани-

ми 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 госпо-

дарської діяльності. Торговий патент. Порядок квотування виробництва та/або 

обігу (включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот.  

Література [1-4; 70] 
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Тема 9. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері госпо-

дарювання 

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 ан-

тимонопольного регулювання. 

Література [1-4; 70] 

 

Тема  10. Господарсько-правова відповідальність  

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господар-

сько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відпо-

відальності. Господарське правопорушення.  

Досудовий та судовий порядок реалізації господарсько-правової відповіда-

льності. 

Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідаль-

ності. Форми господарсько-правової відповідальності. Штрафні та оперативно-

господарські санкції: розмір, порядок застосування. Адміністративно-

господарські санкції: види, строки застосування, гарантії прав суб’єктів господа-

рювання у разі неправомірного застосування. 

Література [1-4; 70, 72, 74] 

Тема  11. Правове регулювання інвестиційної діяльності  

Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності. Законодавче регулювання інве-

стиційної 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.  
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Характеристика об’єктів інвестування: основні та оборотні кошти підпри-

ємств, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, об’єкти 

інтелектуальної власності та інші майнові права. Об’єкти, в які заборонено вкла-

дати інвестиційні кошти. 

Поняття та види інвестиційних договорів. Специфічний предмет та мета ін-

вестиційного договору. Зміст інвестиційного договору: істотні та звичайні умови. 

Форми інвестиційного договору. Модифікації письмової форми інвестиційного 

договору. 

Література [1-4; 28-33, 36] 

Тема  12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Право підприємств на 

зовнішньоекономічну діяльність. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної 

діяльності. Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні угоди. Форми та умови зовнішньоекономічних догово-

рів. Міжнародні правила по тлумаченню термінів «ІНКОТЕРМС».  

Посередники в міжнародній торгівлі. Види посередників: звичайні посеред-

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

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

внаслідок необхідності. 

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.  
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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. 

Література [1-4; 53, 54, 59, 63, 68] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до навчального плану студенти повинні виконати контрольну 

роботу з дисципліни «Корпоративне право».  

Ця робота передбачає письмові відповіді на запитання з метою виявити рі-

вень знань із зазначеної дисципліни. У процесі підготовки контрольної роботи 

студенту необхідно вивчити основні законодавчі акти, теоретичні матеріали, які 

рекомендуються до кожної теми. 

Відповіді на поставлені питання повинні бути повними, всебічно обґрунто-

ваними, чітко і юридично грамотно сформульованими. 

На титульній сторінці зазначають: назву вузу, кафедри, повну назва дисцип-

ліни, з якої пишеться контрольна робота, своє прізвище та ініціали, прізвище та 

ініціали викладача, який читає лекції, варіант роботи. 

Викладення матеріалу повинно бути стислим, точним, послідовним, само-

стійним. Механічно переписані роботи не рецензуються і повертаються для по-

вторного виконання. Наприкінці роботи обов'язково наводиться список викорис-

таних джерел. 

Контрольна робота складається з теоретичного питання і практичного за-

вдання. 
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Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прі 

прізвища (див. таблицю). 

 

Робота має бути надрукована та охайно оформлена.  

Обсяг роботи — 10-15 сторінок. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

ВАРІАНТ № 1 

1. Поняття публічного господарського права. Господарська діяльність. 

2. Поняття, ознаки та види господарських товариств. 

3. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Поняття монополі-

зації ринку. 

Задача 1 

В Старосинявському районі молокозавод, який є єдиним в районі, встано-

вив для постачальників молока в півтора рази нижчі, ніж в сусідніх районах і об-

ластях, закупівельні ціни на молоко. Постачальники, не маючи можливості відво-

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної робо-

ти 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е 2 

Є, Ж 3 

3, І, Ї, Й, 4 

К,Л,М 5 

Н, О,  6 

П, Р,  7 

С, Т,  8 

У, Ф,  9 

Х, Ц,  10 

Ч, Ш, Щ, 11 

Ю, Я 12 
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зити молоко на інші молокозаводи через значну відстань, змушені були здавати 

молоко за цими цінами. 

Двоє фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока за необ-

ґрунтовано 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? 

 

ВАРІАНТ № 2 

1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.  

2. Поняття, юридичний статус та види акціонерних товариств. 

3. Правовий статус Антимонопольного комітету України. 

Задача 1 

Засновники товариства з обмеженою відповідальністю “Ліка”, предметом 

діяльності якого є здійснення медичної практики, а також виготовлення та ре-

алізація медикаментів, звернувся у районну державну адміністрацію із заявою про 

державну реєстрацію цього товариства. 

Але райдержадміністрація повідомила присьмово про відмову у реєстрації 

товариства з таких мотивів:  

1. директор товариства не подав довіреності засновників на виконання дій 

щодо реєстрації товариства;  

2. відсутня ліцензія компетентного органу на здійснення товариством медич-

ної практики та виготовлення і реалізацію медикаментів;  

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

конодавству 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? 
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ВАРІАНТ № 3 

1. Методи державного регулювання економічних відносин. Методи публічного 

господарського права. 

2. Характеристика окремих видів товариств (ТОВ, ТДВ, Повне, Командитне). 

3. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуре-

нції. 

Задача  1 

Виробничий кооператив «Будівельник», ставши співзасновником товарист-

ва 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? 

 

ВАРІАНТ № 4 

1. Поняття підприємницької діяльності, принципи та умови її здійснення. 

2. Поняття оренди державного та комунального майна. Суб’єкти та об’єкти оре-

ндних правовідносин. 

3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

Задача 1 

Учасник товариства з додатковою відповідальністю «Прогресс» підприєм-

ство «Універсал», частка якого в майні товариства становила 30%, у червні по-

точного 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»?  
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2. Який порядок розрахунків при виході учасника з товариства з додатковою 

відповідальністю? 

 

ВАРІАНТ № 5 

1. Заборона та обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. 

2. Порядок та умови укладання договору оренди державного та комунального 

майна. 

3. Функції господарсько-правової відповідальності. 

Задача 1 

Державний деревопереробний комбінат, не маючи можливості через від-

сутність 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, звер-

нувся 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 банк-

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

відносин? 

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

таві перелічених документів? 

 

ВАРІАНТ № 6 

1. Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності. 

2. Підстави та наслідки припинення договору оренди державного та комунально-

го майна. 

3. Види господарсько-правової відповідальності. 

Задача 1 

Командитне товариство «Альянс», що складається із 2-х учасників з пов-

ною відповідальністю (їх частки у статутному фонді становлять 20% та 30%) і 
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п’яти вкладників, кожний з яких має частку у розмірі 10%, у встановленому зако-

ном 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 товарист-

ва? 

 

ВАРІАНТ № 7 

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів публічного господарського права. 

2. Поняття банкрутства, його суб’єкти та підстави застосування. Порядок запобі-

гання банкрутству (проведення досудових процедур відновлення платоспро-

можності боржника). 

3. Господарський спір, поняття, причини виникнення. Досудове врегулювання 

господарських спорів. 

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? 
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ВАРІАНТ № 8 

1. Види суб’єктів господарських правовідносин (загальна характеристика). 

2. Порядок провадження у справах про банкрутство. 

3. Правове становище господарських судів України (система, компетенція). 

Задача 1 

ПрАТ «Рута» замовило у проектному інституту «Промбудпроект» інвести-

ційний проект (проектно-кошторисну документацію) на будівництво заводу беза-

лкогольних 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 забезпечи-

ти захист інтересів замовника? 

 

ВАРІАНТ № 9 

1. Права та обов’язки суб’єктів публічного господарського права. Поняття гос-

подарської правосуб’єктності. 

2. Наслідки визнання боржника банкрутом. 

3. Порядок вирішення спорів в господарських судах України (загальна характе-

ристика). 

Задача 1 

До проектного інституту «Будпроект» звернулися два підприємства (одне - 

державне, друге - приватне) з проханням провести експертизу інвестиційних 

проектів (проектно-кошторисної документації) на будівництво виробничих цехів 

(зазначені проекти були виконані іншим проектним інститутом). 

1. Чи вправі «Будпроект» виконувати такі замовлення? Які види експертизи ви 

знаєте? 

2. Які органи здійснюють експертизу інвестиційних проектів? 
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ВАРІАНТ № 10 

1. Поняття та організаційно-правові форми підприємств. 

2. Поняття та ознаки господарського договору. 

3. Поняття та види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

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 фінан-

суються за рахунок бюджетних коштів? 

2. Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в дано-

му випадку? 

 

ВАРІАНТ № 11 

1. Порядок створення підприємств. 

2. Види господарських договорів. Форма господарського договору. 

3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

Задача 1 

Комерційний банк «Інвест-Банк» прийняв рішення про будівництво примі-

щень двох своїх філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування 

та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівель-

них підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки 

виконаних підрядниками робіт. 

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? 

 

ВАРІАНТ № 12 

1. Підстави та наслідки припинення діяльності підприємств. 
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2. Порядок укладання та виконання господарських договорів. 

3. Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ). 

Задача 1 

Будівельний кооператив «Авангард» виконував роботи за договором підря-

ду на капітальне будівництво складських приміщень на замовлення молокозаво-

ду. Під час виконання обумовлених договором робіт закінчився строк дії виданих 

кооперативу ліцензій на виконання будівельних і пов’язаних з ними робіт, а необ-

хідні документи на подовження строку дії ліцензії або отримання ліцензії на но-

вий 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 посадо-

вих осіб? 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття та предмет публічного господарського права України. 

2. Методи публічного господарського права, іх характеристика. 

3. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.  

4. Господарське законодавство України, поняття та ознаки. 

5. Господарсько-правові нормативні акти, поняття та види. 

6. Поняття відомчих та локальних нормативних актів. 

7. Поняття та види учасників публічних  господарських правовідносин.  

8. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин, характеристика 

суб’єктів господарських правовідносин. 

9. Поняття та види юридичних осіб як суб’єктів господарських правовідносин. 

10. Фізичні особи як суб’єкти господарських правовідносин. 

11. Правовий режим майна суб’єктів господарських правовідносин. 

12. Підприємницькі та непідприємницькі суб’єкти публічного господарського 

права. 

13. Поняття та ознаки підприємницької (комерційної) діяльності.  

14. Поняття та ознаки некомерційної (некомерційної) діяльності. 
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15. Принципи правового регулювання господарської діяльності (господарюван-

ня), їх значення. 

16. Принципи правового регулювання підприємницької діяльності (підприємни-

цтва), їх значення. 

17. Нормативне регулювання державної реєстрації та перереєстрації суб’єктів 

господарювання. 

18. Організаційно-правові форми підприємств за законодавством України. 

19. Правовий статус підприємств за законодавством України. 

20. Види (групи) підприємств за законодавством України. 

21. Правовий режим майна підприємств (правові титули). 

22. Поняття державного та комунального підприємства, правовий режим майна. 

23. Поняття казеного підприємства, правовий режим майна (типовий статут). 

24. Поняття приватного підприємства, правовий режим майна. 

25. Поняття та види колективних підприємств, правовий режим майна. 

26. Поняття та ознаки господарських об’єднань.  

27. Види господарських об’єднань: договірні та статутні господарські 

об’єднання. 

28. Правовий статус промислово-фінансових груп (ПФГ). 

29. Поняття та ознаки господарського товариства.  

30. Види господарських товариств за законодавством України. 

31. Поняття та ознаки акціонерного товариства (АТ).  

32. Види акціонерних товариств . 

33. Система органів управління акціонерним товариством. 

34. Статус акціонерів акціонерного товариства, права акціонерів. 

35. Правовий режим акцій, поняття та види. 

36. Поняття та порядок нарахування дивідендів. 

37. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, статус учасників 

(ТОВ). 

38. Правовий статус повного товариства, статус учасників. 

39. Правовий статус командитного товариства, статус учасників. 

40. Товариство з додатковою відповідальністю, статус учасників (ТДВ). 
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41. Товариство однієї особи, поняття та ознаки, статус засновника. 

42. Поняття простого товариства, нормативне регулювання статусу. 

43. Поняття права власності на засоби виробництва. 

44. Форми власності власності на засоби виробництва. 

45. Право державної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

46. Право комунальної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

47. Право приватної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

48. Поняття права господарського відання. 

49. Поняття права оперативного управління майном. 

50. Поняття та нормативна база регулювання відносин приватизації. 

51. Види об’єктів приватизації. 

52. Суб’єкти приватизації. 

53. Способи приватизації (аукціон, конкурс). 

54. Корпоратизація підприємств, поняття, цілі. 

55. Оренда державного та комунального майна.  

56. Об’єкти оренди державного та комунального майна. 

57. Порядок укладання договору оренди державного та комунального майна. 

58. Поняття та умови суборенди державного та комунального майна.. 

59. Сторони в договорі оренди та суборенди державного та комунального майна. 

60. Істотні умови договору оренди державного та комунального майна.. 

61. Підстави відмови в укладанні договору оренди державного та комунального 

майна. 

62. Підстави припинення договору оренди державного та комунального майна. 

63. Законодавство про захист економічної конкуренції (загальний огляд). 

64. Поняття монопольного становища, монопольної діяльності, монополізації. 

65. Зловживання монопольним становищем на ринку. 

66. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. 

67. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування. 

68. Поняття та види недобросовісної конкуренції. 

69. Неправомірне використання фірмових позначень, рекламних матеріалів, упа-

ковки. 
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70. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство. 

71. Підстави та порядок визнання боржника банкрутом. 

72. Наслідки визнання боржника банкрутом. 

73. Припинення справи про банкрутство. 

74. Ліквідаційна процедура в справах про банкрутство. 

75. Мирова угода у справах про банкрутство. 

76. Господарський договір. Поняття та функції. 

77. Форма господарського договору. 

78. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

в господарській діяльності  

79. Форми реалізації державою економічної політики. Основні напрями еконо-

мічної політики держави 

80. Засоби державного регулювання господарської діяльності.  

81. Державне замовлення.  

82.  Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 

83. Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції 

84. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 

85. Господарсько-правова відповідальність. Поняття, функції. 

86. Підстави господарсько-правової відповідальності. Юридичні та фактичні. 

87. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

88. Штрафні санкції, розмір штрафних санкцій, зменшення розміру штрафних 

санкцій. 

89. Оперативно-господарські санкції, види. 

90. Адміністративно-господарські санкції, види. 
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