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Програма навчальної дисципліни 

 
Україна, прагнучи відповідати статусу правової демократичної держави та 

маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів господарської 

діяльно сті, а с аме: зовнішню торгівлю внут рішню торгівлю. 

зовнішньоекономічну діяльність,  економічне, науково- технічне, 

співробітництво, інноваційну діяльність, спеціалізацію та кооперацію в галузі 

виробництва, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, страхових, 

розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання 

різноманітних послуг, прийняла ряд законів, що регулюють зазначені види 

діяльності. 
Для ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними положеннями щодо 
господарської діяльності, її видів, суб'єктів господарювання, правового 

положення господарських товариств, особливостей правового регулювання 

господарсько- торговельної діяльності, інноваційної діяльності, комерційного 

посередництва у сфері господарювання, зовнішньоекономічної діяльності, 

банківської діяльності тощо, у вузах України викладаються курси "Господарське 

право", "Підприємницьке право", "Основи господарського права", "Основи 

підприємницького права". 
Навчально-методичний комплекс з курсу "Господарське право" має за мету 
надати допомогу здобувачам вищої освіти у їх роботі над вивченням зазначеної 

дисципліни. 

Зміст навчального курсу "Господарське право" складається із знань про 

господарську діяльність, правосуб'єктність господарюючих суб'єктів, джерела 

господарського права, про правовий режим майна в господарському обігу, про 

особливості регулювання певних видів господарської діяльності. Дисципліна 

"Господарське право" складається з двох частин: загальної та особливої. 
Під час вивчення загальної частини "Господарського права" необхідно звернути 

увагу на співвідношення господарського права з іншими галузями права 
(конституційне, цивільне, трудове, цивільно-процесуальне, кримінальне право 

тощо), на загальні положення здійснення господарської діяльності, на поняття 
господарюючого суб'єкта, на підстави виникнення господарських відносин і т.  д. 

При вивченні особливої частий "Господарського права" слід звернути увагу 

на особливості правового регулювання певних видів господарської діяльності, а 
саме: підприємницької (комерційної) та непідприємницької (некомерційної), 

торгівельної діяльності, діяльності при перевезеннях, страхової, банківської, 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Програму розроблено враховуючи останні розробки та наукові здобутки 

вчених в галузі цивільного, господарського, господарсько - процесуального, 

цивільного процесуального, адміністративного, кримінального права: зміни та 

доповнення, які були внесені в законодавство України. 
Мета курсу: 



- сприяти одержанню здобувачами вищої освіти основоположних знань з 

дисципліни "Господарське право"; 
- забезпечити правову підготовку, спрямовану на формування інтелектуального 
потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами 

теоретичних знань в галузі господарського права, необхідних для їх майбутньої 
трудової діяльності тощо 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 180 годин. 

Мова навчання: українська мова. 
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати в    і 

н д и в і д у а л ь н і й , ф р о н т а л ь н і й т а е л е к т р о н н і й ф о рм і ( e - m a i l : 
kaf.spd1@gmail.com). 

Форма підсумкового контролю успішності навчання здобувачів  вищої 

освіти - екзамен (7 семестр). 
 

Структура навчальної дисципліни 

 
Тема 1: Загальні положення господарського права України 

Предмет господарського права. Мета і принципи господарського права. Методи 

господарського права. Система господарського права. 

Тема 2. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Види майна суб'єктів 

господарювання та джерела його формування. Право власності та похідні права 

(право господарського відання, право оперативного управління) у сфері 

господарювання. Корпоративні права. 

Тема 3. Правові засади приватизації державного та комунального майна 

Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. Об'єкти 

приватизації. Суб'єкти приватизації. Приватизаційний процес. Способи 

приватизації. Договірні відносини приватизації. 

Тема 4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 

Поняття та види цінних паперів. Умови і порядок емісії і розміщення цінних 

паперів. Регулювання ринку цінних паперів. 

Тема 5. Господарські договори 

Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів. 

Функції господарського договору. Зміст і форма господарського договору. 

Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. 

Тема 6. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання 

Поняття та види суб'єктів господарського права. Утворення суб'єктів 

господарювання, їх державна реєстрація. Припинення суб'єкта господарювання. 

Тема 7. Правове становище підприємств 

Поняття підприємства як організаційної форми господарювання. Види та 

організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура та 

управління підприємством. Правове становище державних підприємств. Правове 



становище комунального унітарного підприємства. Поняття, види та правове 

становище підприємств колективної власності. Правове становище приватних та 

інших підприємств. 

Тема 8. Правовий статус господарських товарист 

Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Майно та 

майнові права у господарському товаристві. Права і обов'язки учасників 

господарського товариства. Управління господарським товариством. 

Тема 9: Система господарських договорів 

Поняття системи господарських договорів. Класифікація системи господарських 

договорів. Окремі види господарських договорів. 

Тема 10: Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 

Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності. 

Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Способи захисту 

прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 11: Господарсько-правова відповідальність 

Поняття відповідальності в господарському праві. Функції та види 

господарськоправової відповідальності. Підстави господарськоправової 

відповідальності. 

Тема 12. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської 

відповідальності 

Поняття банкрутства та його суб’єкти. Підстави для застосування банкрутства та 

порядок провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника 

банкрутом та черговість задоволення претензій кредиторів. 

Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності 

Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції та обов’язки. Види біржових угод 

та правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі та захист 

громадянінвесторів на фондовому ринку. 

Тема 14. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

Види зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Правове становище торгово-промислових палат. 

Тема 15. Загальні засади господарського права зарубіжних країн 

Загальна характеристика джерел господарського права зарубіжних країн. 

Суб’єкти господарського права зарубіжних країн. Господарські договори в 

зарубіжних країнах. Розгляд комерційних спорів 



Плани лекційних занять 

 
Тема 1: Загальні положення господарського права України 

 
 

Питання лекції 

1. Предмет господарського права 
 

2. Мета і принципи господарського права 

3. Методи господарського права 

4. Система господарського права 

Тема 2. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

Питання лекції 

1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 

2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування 

3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право 

оперативного управління) у сфері господарювання 

4. Корпоративні права 

Тема 3. Правові засади приватизації державного та комунального майна 

Питання лекції 

1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію 

2. Об'єкти приватизації 

3. Суб'єкти приватизації 

4. Приватизаційний процес 

5. Способи приватизації 

6. Договірні відносини приватизації 



Тема 4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 

 
Питання лекції 

1. Поняття та види цінних паперів 

2. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів 

3. Регулювання ринку цінних паперів 

Тема 5. Господарські договори 

Питання лекції 

1. Поняття та ознаки господарського договору 

2. Види господарських договорів 

3. Функції господарського договору 

4. Зміст і форма господарського договору 

5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів 

 

Тема 6. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання 

Питання лекції 

1. Поняття та види суб'єктів господарського права 

2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація 

3. Припинення суб'єкта господарювання 

 

 
Тема 7. Правове становище підприємств 

Питання лекції 

1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання 

2. Види та організаційно-правові форми підприємств 

3. Організаційна структура та управління підприємством 

4. Правове становище державних підприємств 

5. Правове становище комунального унітарного підприємства 



6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності 

7. Правове становище приватних та інших підприємств 

Тема 8. Правовий статус господарських товариств 

Питання лекції 

1. Поняття господарського товариства 

2. Види господарських товариств 

3. Майно та майнові права у господарському товаристві 

4. Права і обов'язки учасників господарського товариства 

5. Управління господарським товариством 

Тема 9: Система господарських договорів 

Питання лекції 

1. Поняття системи господарських договорів 

2. Класифікація системи господарських договорів 

3. Окремі види господарських договорів 

Тема 10: Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 

Питання лекції 

1. Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 

2. Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів 

3. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяль ності 

Тема 11: Господарсько-правова відповідальність 

Питання лекції 

1. Поняття відповідальності в господарському праві 

2. Функції та види господарськоправової відповідальності 



3. Підстави господарськоправової відповідальності 

 
 

Тема 12. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської 

відповідальності 

 
Питання лекції 

1. Поняття банкрутства та його суб’єкти 

2. Підстави для застосування банкрутства та порядок провадження у справах про 

банкрутство 

3. Наслідки визнання боржника банкрутом та черговість задоволення претензій 

кредиторів 

 
Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності 

 
 

Питання лекції 

1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції та обов’язки 

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі 

3. Правовий статус фондової біржі та захист громадянінвесторів на фондовому ринку 

 
 

Тема 14. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

 
Питання лекції 

1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність 

2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 

3. Види зовнішньоекономічної діяльності 

4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 



6. Правове становище торгово-промислових палат 

Тема 15. Загальні засади господарського права зарубіжних країн 

Питання лекції 

1. Загальна характеристика джерел господарського права зарубіжних країн. 

2. Суб’єкти господарського права зарубіжних країн. 

3. Господарські договори в зарубіжних країнах. 

4. Розгляд комерційних спорів. 



Плани практичних занять 

 
Тема 1: Загальні положення господарського права України 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 

Наведіть аргументи віднесення господарського права до самостійної галузі 

права. 

 
Завдання № 2 

Розкрийте зміст і наведіть приклади майново-господарських та організаційно- 

господарських відносин. 

 
Завдання № 3 

З використанням ГК України підберіть по одному прикладу господарських 

відносин, нормативний вплив на які здійснюється диспозитивними способами 

(рекомендацій, санкціонування, делегування). 

 
Тема 2. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

 

 
Завдання для практичних занять 

 
 

Завдання № 1 

Укажіть різницю між джерелами формування статутного (складеного) 

капіталу суб'єктів господарювання та джерелами формування майна суб'єктів 

господарювання. 

 
Завдання № 2 

Складіть схему "Перелік майна суб'єктів господарювання". 



Завдання № 3 

Наведіть алгоритм збільшення розміру статутного капіталу публічного 

акціонерного товариства. 

 
Тема 3. Правові засади приватизації державного та комунального майна 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 

Складіть схему "Державна реєстрація права господарського відання та права 

оперативного управління в державному секторі економіки" з використанням 

відповідних методичних рекомендацій. 

 
Завдання № 2 

Складіть алгоритм визначення розміру частки, що належить державі у 

статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на 

базі об'єднання майна різних форм власності. 

 
Завдання № 3 

Підготуйте порівняльну таблицю "Джерела формування майна державного 

підприємства та приватного підприємства". 

 
Тема 4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 

Складіть таблицю "Цінні парери в господарській діяльності" 



Завдання № 2 

На основі ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" складіть схему "Емісія 

цінних паперів". 

 
Завдання № 3 

Підготуйте консультацію щодо придбання цінних паперів суб'єктами 

господарювання. 

 

 

Тема 5. Господарські договори 
 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 
 

Надайте юридичну консультацію щодо особливостей укладання господарського 

договору на основі типового та примірного договору. 

 
Завдання № 2 

Наведіть приклади та охарактеризуйте конкурентні способи укладання 

господарського договору. 

 
Завдання № 3 

На основі аналізу нормативно-правових актів назвіть вимоги щодо суттєвих 

умов певного виду господарського договору. 

 
Тема 6. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання 

 

 

 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 
 

Складіть  схему  " Захист  прав  і законних  інтересів  суб'  єктів 

господарювання..." (підстава, правова основа, форма, спосіб захисту) у разі: 



1.1. невиконання першого етапу договору будівельного підряду у встановлений 

термін; 

1.2. поставки обладнання, що не відповідає умовам договору; 

1.3. порушення строків видачі торгового патенту; 

1.4. вилучення сертифіката відповідності за відмову допустити до 

позапланової перевірки; 

1.5. порушення строку сплати орендної плати понад три місяці. 

 
 

Завдання № 2 

Підберіть необхідні способи захисту в разі таких порушень прав суб’єкта 

господарювання: 

2.1. неправомірна відмова у видачі копії ліцензії; 

2.2. розповсюдження у засобах масової інформації недостовірних відомостей 

про діяльність суб’єкта господарювання; 

2.3. пошкодження автомобіля ПАТ, що знаходився на стоянці біля офісу; 

2.4. прострочення оплати за договором лізингу; 

2.5. відмова у заміні обладнання, недоліки якого не підлягають усуненню. 

 
 

Завдання № 3 

Дайте характеристику і порівняйте підстави застосування різних форм 

господарсько-правової відповідальності (відшкодування збитків, штрафних санкцій, 

оперативно-господарських санкцій). 

 
Тема 7. Правове становище підприємств 

Завдання для практичних занять 

 
Завдання № 1 

Заповніть реєстраційну картку Ф-1 для реєстрації юридичної особи - 

приватного підприємства. 



Завдання № 2 

Підготуйте проект частини статуту "Права та обов’язки підприємства" з 

дотриманням стилю та форми такого документа. 

 
Завдання № 3 

Складіть схему "Повноваження органів управління підприємства". 

 
 

Тема 8. Правовий статус господарських товариств 

 

 
Завдання для практичних занять 

 
 

Завдання № 1 

Складіть таблицю "Порівняльно-правова характеристика господарських 

товариств" із посиланням на відповіді норми ЦК України, ГК України, ЗУ "Про АТ", 

ЗУ "Про ГТ". 

 
Завдання № 2 

Складіть схему "Джерела формування майна господарського товариства". 

 
 

Завдання № 3 

Складіть схему "Етапи проведення ліквідації господарських товариств". 

 
 

Тема 9: Система господарських договорів 
 

 

 
 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 
 

Договір пайового лізингу, укладений між приватним підприємством «Рокко» та 

іншими суб'єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на 

здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання договору лізингу недійсним 



на тій підставі, що він не був зареєстрований у встановленому законом порядку, 

арбітражним судом зазначений договір був визнаний недійсним. 

Чи правомірне рішення арбітражного суду? 

Чи потребує договір лізингу обов'язкової реєстрації? 

Які правові наслідки недотримання вимог щодо реєстрації договору лізингу? 

Обгрунтуйте свою відповідь, посилаючись на положення чинного законодавства 

України. 

 
Завдання № 2 

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник госпо- 

дарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з селянським 

(фермерським) господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. 

Селянське (фермерське) господарство «Жито» відмовилось від здійснення 

поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Радон» ціною. ПП 

«Радон»  звернулося  до арбітражного  суду з позовною  заявою  про спонукання С(Ф)Г 

«Жито» до виконання умов договору поставки. 

Яке рішення має винести арбітражний суд? 

Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських 

договорів? 

Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, 

посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 

 
Завдання № 3 

Комунальне підприємство електротранспорту  уклало з будівельним 

кооперативом договір підряду на реконструкцію ремонтного цеху за кошти, виділені з 

місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення замовником безперерв- 

ності фінансування робіт за договором. Однак через три місяці, починаючи з березня 

2017 р., платежі були затримані на два місяці через несвоєчасність надходження 

відповідних коштів з місцевого бюджету. 



Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик до замовника? 

Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих санкцій? 

Якими нормативними актами регулюються питання майнової відпові- 

дальності за порушення умов договору підряду на будівництво об'єктів? 

 
Тема 10: Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарської діяльності 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 

Приватний підприємець Івченко уклав з будівельною організацією «РБК» договір 

підряду на виконання оздоблювальних робіт у приміщенні належного йому магазину 

та переказав аванс (8 тис. грн.), як і передбачалось договором. Однак підприємство 

«РБК» ремонтні роботи, передбачені договором, не розпочало, а отримані гроші не 

повернуло. Івченко вирішив подати позов до суду. 

На підставі норм Господарського процесуального кодексу України надайте 

консультацію приватному підприємцю Івченко щодо документів, які необхідно 

подати до господарського суду. Складіть проект позовної заяви. 

 
Завдання № 2 

Чернігівське державне підприємство «Металург» подало позов до Господарського 

суду Чернігівської області з вимогою стягнути з Чернігівської облдержадміністрації 

як юридичної особи суму коштів, не сплачених за поставлені товари, а також 

неустойку згідно відповідного договору. 

Чи підсудна вказана справа Господарському суду Чернігівської області? 

Яка структура господарських судів в Україні? 

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповідь з посиланням на відповідні 

нормативно-правові акти. 



Завдання № 3 

Господарський суд Полтавської області розглядав спір між ТОВ 

«Гарант» (позивач) та приватним підприємством «Феміда» (відповідач) щодо 

недопоставки «Фемідою» партії трикотажних виробів згідно відповідного договору. 

20 січня 2018 р. суд прийняв рішення, задовольнивши при цьому вимоги позивача в 

повному обсязі. ТОВ не погодився з прийнятим рішенням та вирішило його 

оскаржити. 

В якому порядку і в який строк ТОВ може оскаржити рішення господарського 

суду? 

Чи набирає в даному випадку законної сили рішення господарського суду? 

Яка судова інстанція уповноважена розглядати заяву ТОВ про оскарження? 

Які нормативно-правові акти врегульовують зазначені правовідносини? 

 
Тема 11: Господарсько-правова відповідальність 

Завдання для практичних занять 

Завдання № 1 

До складу товариства з додатковою відповідальністю «Основа» увійшло три 

учасники: Іванчук з часткою у розмірі 10%, Петренко з часткою у розмірі 35% та 

Хоменко з часткою у розмірі 55%. 

Вважаючи, що в законі чітко не встановлено розмір статутного капіталу, 

засновники сформували його у розмірі 50 000 грн., з яких 75% внесено на момент 

скликання перших загальних зборів учасників. Решта планувалося внести по мірі 

надходження коштів на рахунок товариства. 

У процесі господарської діяльності товариство уклало кредитний договір на 

загальну суму 300 000 грн., яку не вдалося повернути після закінчення дії договору. 

Враховуючи те, що Іванчук, Петренко та Хоменко є учасниками товариства з 

додатковою відповідальністю, банк пред’явив вимогу про сплату кредиту в повному 

обсязі до усіх учасників одночасно пропорційно до розміру їх часток. 



Учасники товариства заперечили вимогу банку, покликаючись на те, що: 

1) необхідно у перешу чергу звертатися з вимогою про сплату боргу до 

товариства, а не до них; 

2) згідно із законом всі учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями 

товариства в однаковому розмірі, тобто порівну; 

3) оскільки частки ними не були сплачені повністю, товариство має нести 

відповідальність у межах внесених вкладів. 

Проаналізуйте фабулу на предмет дотримання порядку створення товариства, 

вимог банку та заперечень учасників. Розрахуйте в якому розмірі повинні нести 

відповідальність учасники товариства. Обгрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

положення чинного законодавства України. 

 
Завдання № 2 

У зв’язку із важким матеріальним становищем, Іванчук вирішив продати належну 

йому 17% частку в статутному капіталі ТзОВ “Хмара”. Про це він повідомив збори 

учасників, і запропонував учасникам у 10-денний строк придбати частку за 40 000 

гривень. 

Учасники вважаючи, що ця сума не відповідає справжній вартості частки, 

відмовилися від її придбання. 

Через деякий час Іванчук продав частку Петренку за 30 000 гривень. 

Коли ж Петренко з’явився у товариство, його не допустили, оскільки: 1) Петренко 

є єдиним учасником іншого господарського товариства; 2) договір про відступлення 

частки не посвідчений нотаріально; 3) Іванчук порушив права учасників на переважне 

придбання частки. 

Петренка також повідомили, що він учасником товариства не стане, оскільки на 

загальних зборах було прийнято рішення відмовити йому у вступі до товариства. 

Проаналізуйте аргументи учасників товариства. З якого моменту Петренко 

вважається учасником товариства? Обгрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

положення чинного законодавства України. 



Завдання № 3 

Хоменко, який на зборах учасників голосував проти прийняття рішення про 

зменшення статутного капіталу, заявив, що він виходить із товариства. 

Через місяць він подав заяву про вихід на ім’я голови товариства. 

Збори учасників розглянули його заяву і вирішили задоволити її, вважаючи 

Хоменка таким, що вийшов з товариства. 

У зв’язку зі зміною складу учасників було затверджено зміни до установчих 

документів. Коли ж ці зміни були подані для державної реєстрації, державний 

реєстратор відмовив, посилаючись на те, що заява про вихід не посвідчена 

нотаріально. 

Голова товариства звернувся до Хоменка, що б той подав заяву у належній формі 

(нотаріальній), але Хоменко відмовився це зробити, оскільки йому ще не виплачено 

вартість його частки. 

З якого моменту учасник вважається таким, що вийшов з товариства: з 

моменту подання заяви, з моменту прийняття рішення зборами учасників, з моменту 

виділення частки, з моменту державної реєстрації змін до установчих документів, 

чи з іншого моменту? Як бути у наведеній ситуації? Чи може Хоменко відкликати 

заяву про вихід? Обгрунтуйте свою відповідь, посилаючись на положення чинного 

законодавства України. 

 
Тема 12. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської 

відповідальності 

Завдання для практичних занять 

 
 

Завдання № 1 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Березка” (смт. В-Багачка 

Полтавської обл.) заборгувало приватному акціонерному товариству “Тото” (м. Київ) 

за отримані за двома договорами поставки ділову деревину та пиломатеріали 479 500 

грн. Трьома рішеннями господарського суду вказаний борг було стягнуто з боржника 



у повній сумі. Крім того, рішеннями суду у всіх трьох випадках з боржника стягнуто 

пеню на загальну суму 47 570 грн. За всіма трьома рішеннями суду було відкрито 

виконавче провадження щодо примусового стягнення боргу, але протягом більш ніж 

трьох місяців по кожному рішенню державна виконавча служба не змогла здійснити 

навіть частково примусове стягнення зазначеного боргу. Кредитор вирішив 

звернутись до господарського суду із заявою про порушення стосовно боржника 

справи про банкрутство. 

До якого господарського суду кредитору слід подавати зазначену заяву? 

У якому розмірі повинен бути сплачений кредитором судовий збір за подання 

заяви? 

Складіть проект заяви про порушення справи про банкрутство стосовно ТОВ 

“Березка” із зазначенням необхідних додатків до неї. 

 
 

Завдання № 2 

За рішенням загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю 

“Амбрелла” розпочалась ліквідація товариства. Після проведення інвентаризації 

основних та обігових засобів, грошових коштів, інших активів і встановлення обсягу 

заборгованості товариства перед 13-ма кредиторами, у тому числі по сплаті податків, 

ліквідаційна комісія встановила неможливість товариства задовольнити вимоги 

кредиторів у повному обсязі. Зокрема, продажна вартість усіх активів за результатами 

оцінки становить 2 455 367 грн., а загальна сума кредиторської заборгованості – 2 787 

534 гривні. 

Яке рішення мають право чи зобов’язані прийняти ліквідаційна комісія або інший 

орган управління товариства після встановлення зазначеного факту? 

Складіть проект заяви боржника про порушення стосовно нього справи про 

банкрутство із зазначенням необхідних додатків до неї. 



Завдання № 3 

Проведіть монiторинг наукових та науково-практичних перiодичних видань 

("Право України", "Урядовий кур’єр", "Держава i право", "Пiдприємництво, 

господарство i право" тощо) та пiдготуйте перелiк публiкацiй з теми. Визначить 

основнi напрями наукових дискусiй. 



Навчально-методичні матеріали для контролю 

 
 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських та практичних 

заняттях: 

- доповідь (виступ на задану тему); 

- доповнення доповіді; 

- вирішення задачі; 

- експрес опитування; 

- колоквіум; 

- участь в дискусії; 

- виконання самостійної роботи; 

- тестування; 

- реферат (письмова робота на задану тему із планом, списком літератури та 

висновками); 

- письмове рецензування наукової статті; 

- анотація наукової статті; 

- підсумкова контрольна робота. 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти на лекції або семінарському занятті 

він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза 

аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття 

протягом одного тижня з моменту його появи. 

Критерії оцінок. При оцінювання якості навчання враховуються наступні 

компоненти: 

1. рівень знань (глибина і міцність, користування понятійним апаратом, 

послідовність і точність відповіді); 

2. навики самостійної роботи (опрацювання додаткової літератури, робота з із 

законодавством). 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-о бальною 

системою. 



"А" 90-100 (відмінно) - повне системне викладення отриманих знань. 

Припускаються одиничні несуттєві помилки, які самостійно виправляються 

здобувачем вищої освіти. Виділення істотних ознак навчальної дисципліни, що 

вивчається за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних зв'язків, 

формулювання висновків і узагальнень, вільне оперування відомими фактами і 

відомостями. Виявлення пізнавальної активності, пізнавально-творчого інтересу до 

навчальної дисципліни, що вивчається. 

"B-C" 80-89; 75-79 (добре) - повне системне викладення отриманих знань. 

Припускаються одиничні несуттєві помилки, які виправляються здобувачем вищої 

освіти при вказівці викладача на помилку. Виділення істотних ознак навчальної 

дисципліни, що вивчається, за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних 

зв'язків, формулювання висновків і узагальнень, у яких можуть бути окремі несуттєві 

помилки. Підтвердження вивченого відомими фактами і відомостями. 

"D-E" 66-74; 60-65 (задовільно) - Неповне викладення одержаних знань, що не 

перешкоджає засвоєнню наступного програмного матеріалу. Припускаються окремі 

суттєві помилки, які виправляються за допомогою викладача. Утруднення при 

виділенні суттєвих ознак навчальної дисципліни, що вивчається, а також при виявленні 

причинних зв'язків і формулюванні висновків. 

"FX" 30-59 (незадовільно) - Неповне, нелогічне, безсистемне викладення 

навчального матеріалу, суттєві помилки, які не виправляються навіть за допомогою 

викладача. Повне незнання або нерозуміння навчального матеріалу (здобувач вищої 

освіти не може відповісти на жодне поставлене запитання). Недостатня самостійність 

- здобувач вищої освіти потребує додаткових запитань від викладача при відповіді на 

поставлене питання. Пасивність та відсутність пізнавального інтересу до навчального 

предмету, що вивчається. Відсутність уваги на заняттях та інтересу до обраної 

професії. 
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