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ВСТУП 
 
Господарське право є однією з фундаментальних навчальних 

дисциплін підготовки бакалавра юридичного напряму, вивчення якої 
необхідне для фахівців, що забезпечуватимуть правовий супровід 
діяльності господарських організації. Правильне здійснення 
господарської діяльності в умовах ринкової економіки неможливе без 
досконалого знання її правових засад. Крім того, важливим завданням 
дисципліни є підвищення рівня правової культури та свідомості 
студентів у сфері господарювання. 

Предметом навчальної дисципліни «Господарське право» є 
господарсько-правові відносини, що виникають у процесі організації 
та здійснення господарської діяльності, у тому числі господарсько-
правові зобов’язання, порядок укладання господарських договорів, 
відповідальність у господарських правовідносинах, захист прав та 
законних інтересів суб’єктів господарювання, правове регулювання 
окремих видів господарської діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
визначаються її інтегральним характером, міждисциплінарним 
дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а 
також фахових спеціальних юридичних та економічних дисциплін. 
Програма курсу враховує раніше набуті студентами під час вивчення 
курсу «Цивільне право» та інших дисциплін знання, готує їх до 
вивчення у майбутньому спеціальних юридичних дисциплін 
(«Господарський процес», «Договірне право», «Кооперативне право» 
тощо). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1 – «Загальні засади здійснення господарської 

діяльності» – включає теми, які містять навчальний матеріал щодо 
основних принципів правового регулювання господарської діяльності, 
загальних засад господарського правопорядку. 

Модуль 2 – «Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин» – 
передбачає вивчення правового статусу основних організаційно-
правових форм суб’єктів господарських правовідносин та основних 
видів об’єктів цих правовідносин, загальних засад регулювання 
господарських зобов’язань і договорів. 

Модуль 3 – «Правове регулювання окремих видів господарської 
діяльності» – містить матеріал щодо правового регулювання 
господарської діяльності в окремих галузях і сферах господарської 
діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське 

право» є засвоєння студентами основних положень правового 
регулювання господарської діяльності, з’ясування правового статусу 
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суб’єктів господарювання, принципів організації підприємницької 
діяльності та управління нею, порядку укладання господарських 
договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та 
захисту прав та інтересів суб’єктів господарських правовідносин, 
захисту конкуренції, правового інститут банкрутства та інвестування; 
набуття студентами досвіду роботи з господарсько-правовими 
документами; формування правової культури здійснення 
господарської діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Господарське право» є: 
– ознайомлення студентів з системою чинного господарського 

законодавства, норми якого регулюють господарські відносини; 
– вироблення навичок практичного застосування набутих знань у 

процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій. 
Вказані завдання визначаються її специфічним значенням у процесі 

підготовки фахівців економічних спеціальностей. Наголос робиться на 
здобутті студентами знань та вмінь, необхідних у їх майбутній 
практичній діяльності за фахом. Основні завдання навчальної 
дисципліни. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у 
результаті вивчення дисципліни «Господарське право» студенти 
повинні: 

знати: 
– основні принципи правового регулювання господарської 

діяльності в Україні, загальні засади господарського 
правопорядку державі; 

– принципи господарювання в Україні, основні нормативно-правові 
акти та їх положення, якими врегульовується господарська 
діяльність; 

– організаційно-правові форми, у яких можуть реєструватися 
суб’єкти господарювання, їх переваги і недоліки; 

– основи регулювання відносин власності у сфері господарювання; 
– загальні засади зобов’язально-договірних відносин у 

господарській діяльності; 
– порядок захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

загальні засади господарсько-правової відповідальності, її види, 
форми та підстави; 

– основи правового регулювання окремих видів господарської 
діяльності, особливо тих, у яких студентам належатиме 
здійснювати практичну діяльність. 

вміти: 
– орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що 

регулюють господарську діяльність в Україні, правильно 
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визначати нормативні акти і положення, що підлягають 
застосуванню у конкретній ситуації; 

– застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, зокрема, 
щодо правильного й доцільного вибору організаційно-правової 
форми і реєстрації суб’єктів господарювання, захисту прав та 
інтересів суб’єктів господарювання, укладання господарських 
договорів, поведінки при їх виконанні й порушенні однією із 
сторін, поведінки у процедурах відновлення платоспроможності і 
банкрутства тощо; 

– вміти оформлювати основні господарсько-правові документи, 
зокрема, – установчі документи суб’єктів господарювання, 
дозвільні та реєстраційні документи, господарські договори, 
претензії, позовні заяви тощо. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години, 5 
кредитів ЄКТС (для студентів зі скороченим терміном навчання – 
108 годин, 3 кредити ЄКТС). 

Програма навчальної дисципліни «Господарське право» 
затверджена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (Протокол № _ 
від ____ ____ 201_ р.). 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. 
Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 
Тема 1. Загальна характеристика господарського права та 

господарського законодавства. 
Господарське право як галузь права. Поняття господарського 

законодавства як джерела (нормативної бази) господарського права. 
Предмет, метод і система господарського права і законодавства. 

Поняття і види господарської діяльності. Некомерційна 
господарська діяльність і підприємництво. Принципи здійснення 
підприємницької діяльності. 

Господарські правовідносини: поняття, особливості, види, 
регулювання. Склад господарських правовідносин. 

Система джерел господарського права. Особливі ознаки 
господарського законодавства. Поняття господарсько-правової норми. 
Особливості і види господарсько-правових норм. 

Напрями вдосконалення господарського законодавства. 
 
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності. 
Об’єктивні підстави державного керівництва економікою. 

Принципи. Економічна політика (стратегія і тактика). Основні 
напрями економічної політки держави. Правові форми (прогнозування 
і програмування, контроль, управління, нормативне регулювання) і 
методи (адміністративні та економічні) державного керівництва 
економікою. 

Правове регулювання господарської діяльності та його механізм. 
Засоби регулюючого впливу на сферу господарювання. Державне 
замовлення і завдання, ліцензування, патентування, квотування, 
стандартизація, сертифікація, застосування нормативів і лімітів, 
регулювання цін і тарифів, пільги, дотації, компенсації, цільові 
інновації та субсидії. 

 
Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 

Ліцензування та патентування господарської діяльності. 
Законодавство України про дозвільну систему у сфері 

господарювання. Документи дозвільного характеру. Отримання 
дозволів на початок роботи. Сутність принципу «мовчазної згоди». 

Поняття ліцензування господарської діяльності та його значення. 
Види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню. 
Ліцензійні умови. Види ліцензій, термін їх дії. Порядок та умови 
одержання ліцензії. Підстави призупинення та анулювання ліцензії. 
Оскарження відмови у видачі ліцензій. 
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Патентування (збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності). Види підприємницької діяльності, що підлягають 
патентуванню. Поняття та види торгових патентів. Порядок 
отримання та використання торгового патенту. 

 
Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції. 
Конкуренція у сфері господарювання. Поняття і призначення 

правового регулювання конкуренції та монополістичної діяльності. 
Система законодавства про захист економічної конкуренції. Поняття і 
види конкуренції та монополії. Обмеження конкуренції. Обмеження 
монополізму у економіці. Природні монополії. Позитивні та негативні 
риси конкуренції та монополізму. Правовий статус антимонопольних 
органів в Україні.  

Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції: 
недобросовісна конкуренція та антиконкурентні дії (монополістичні 
правопорушення). Види недобросовісної конкуренції. Види 
антиконкурентних дій (монополістичних зловживань). Організаційно-
правові методи боротьби з порушеннями законодавства про захист 
економічної конкуренції. Відповідальність за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції. 

 
Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю у 

сфері господарювання. 
Поняття контролю, його сутність і форми. Види та значення 

контролю у сфері господарювання. Основні контролюючі органи. 
Повноваження державних органів під час здійснення заходів нагляду 
(контролю). Умови допуску до здійснення заходів нагляду 
(контролю). Організаційні та правові засади забезпечення захисту 
прав та інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення заходів 
нагляду (контролю). Захист прав суб’єктів господарювання при 
порушенні порядку здійснення господарського контролю. 

 
 

Модуль 2. 
Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин 

 
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове 

регулювання легалізації та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Суб’єкти відносин у сфері господарювання і суб’єкти 
господарювання. Поняття, та ознаки суб’єктів господарювання. 
Класифікації суб’єктів господарювання за різними ознаками. Поняття 
та значення організаційно-правової форми суб’єкта господарської 
діяльності, критерії вибору. Фізичні особи – підприємці, господарські 
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організації як суб’єкти господарювання. Особливості правового 
становища відокремлених підрозділів господарських організацій (філії 
та представництва).  

Правосуб’єктні передумови реалізації права на здійснення 
господарської діяльності. Обмеження у здійсненні господарської 
діяльності за критерієм організаційно-правової форми. 

Утворення суб’єкта господарювання. Нормативні акти, що 
регулюють порядок державної реєстрації суб’єктів господарської 
діяльності. 

Порядок і особливості державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності. Особливості створення та державної 
реєстрації господарських товариств різних видів. Установчі 
документи юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності: зміст 
і порядок створення. Оформлення документів, необхідних для 
державної реєстрації. 

Постановка суб’єктів господарювання на облік у Державній 
податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального 
страхування, державній службі зайнятості, органах статистики. 

Підстави, форми та порядок реорганізації суб’єктів 
господарювання. 

Ліквідація суб’єкта господарювання: підстави та порядок 
здійснення. Скасування державної реєстрації суб’єкта 
господарювання. 

 
Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види 

підприємств. 
Підприємство як організаційна форма господарювання. Поняття 

підприємства та його основні ознаки. 
Види та організаційно-правові форми підприємств. 
Організаційні, управлінські та майнові відносини у підприємстві. 
Класифікація підприємств за розмірами. 
Державні та комунальні підприємства. Казенні підприємства. 

Виробничий кооператив. Приватне підприємство. Іноземне 
підприємство. Підприємство з іноземними інвестиціями. Унітарні та 
корпоративні підприємства. 

Господарська діяльність кооперативів. Виробничий кооператив 
(порядок створення і членство, права і обов’язки членів виробничого 
кооперативу, управління). Фермерське господарство. Кредитна спілка. 

Об’єднання підприємств: види та організаційно-правові форми. 
Асоціація, корпорація, консорціум, концерн. Холдингові компанії та 
дочірні підприємства. Асоційовані підприємства. Суб’єкти 
організаційно-господарських повноважень. Суб’єкти некомерційного 
господарювання, неприбуткові організації. 
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Тема 8. Господарські товариства. 
Поняття господарського товариства. Види товариств. Установчі 

документи господарських товариств. 
Засновники та учасники товариства. Права учасників товариства. 

Фонди та прибуток господарських товариств. 
Законодавство про господарські товариства. Загальні та спеціальні 

нормативні акти. Локальні нормативні акти. 
Акціонерне товариство: поняття, типи. Порядок створення 

акціонерних товариств. Статутний капітал акціонерного товариства. 
Майно і майнові права в акціонерному товаристві. Акція: поняття, 
види. Порядок здійснення випуску акцій та його реєстрація. 
Придбання акцій. Порядок ведення реєстрів власників іменних цінних 
паперів. 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 капітал 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.  

Повне та командитне товариство. Правовий статус учасників. 
Управління повним товариством. Управління справами командитного 
товариства. Припинення діяльності командитного товариства. 

 
Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших 

суб’єктів господарювання. 
Поняття фізичної особи – підприємця як суб’єкта господарського 

права. Умови здійснення підприємницької діяльності фізичною особою. 
Правова база регулювання діяльності фізичних осіб-підприємців. 

Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької 
діяльності фізичною особою – підприємцем: правові аспекти. 

Особливості державної реєстрації фізичної особи – підприємця. 
Припинення підприємницької діяльності фізичною особою. 

Види господарської діяльності, що не можуть здійснюватися 
фізичною особою – підприємцем. Форми та особливості здійснення 
підприємцем господарської діяльності. 

Відповідальність фізичної особи – підприємця. 
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Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері 
господарювання 

Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 
Відносини власності у сфері господарювання. Форми та види 
власності в Україні. Зміст суб’єктивного права власності та 
правомочності власника. 

Поняття правового режиму майна суб’єктів господарювання. 
Правові титули майна підприємств (правого господарського відання, 
оперативного управління, оперативного використання, довірча 
власність тощо). 

Порядок формування і склад майна підприємства. Види об’єктів 
права власності суб’єктів господарювання. Основані фонди, оборотні 
засоби, кошти і товари у складі майна суб’єкта господарювання. 
Спеціальні фонди і резерви. 

Особливості правового режиму окремих видів майна суб’єктів 
господарювання (природні ресурси, права інтелектуальної власності, 
корпоративні права, цінні папери). Правове регулювання приватизації 
державного і комунального майна. 

 
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. 

Господарський договір 
Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських 

зобов’язань. Склад та зміст господарських зобов’язальних відносин. 
Види господарських зобов’язань (майново-господарські, 
організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні). 
Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, їх 
припинення. Цивільно-правові та господарсько-правові способи 
забезпечення належного виконання господарських зобов’язань. 

Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських 
договорів за різними критеріями. Зміст і форма господарського 
договору. 

Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів. 
Визнання господарських договорів недійсними. Особливості 
укладання окремих видів господарських договорів (за державним 
замовленням, біржових, організаційно-господарських, на ярмарках, 
тощо). Конкурентні способи укладання господарських договорів. 

Особливості правового регулювання окремих видів господарських 
договорів. 

 
Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання. 
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 

Функції господарсько-правової відповідальності. Господарські 
санкції. Підстави господарсько-правової відповідальності: юридичні 
та фактичні. Поняття вини у господарському праві. Межі 
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господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру і 
звільнення від відповідальності. 

Поняття форми господарсько-правової відповідальності (за 
критерієм спрямованості впливу і механізму реалізації). 
Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок. Солідарне 
відшкодування. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. 
Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. 
Сплата неустойки як вид господарсько-правових санкцій: поняття, 
сфера застосування, види, механізм реалізації. 

Оперативно-господарські санкції: поняття, сфера застосування, 
види, механізм реалізації. 

Штрафні санкції: розмір і порядок застосування. Адміністративно-
господарські санкції: поняття і види. Відповідальність суб’єктів 
господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного 
законодавства. 

Адміністративна та кримінальна відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання. 

 
Тема 13. Правове регулювання відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 
Неспроможність суб’єкта підприємництва (відносна та абсолютна, 

поворотна та неповоротна). Поняття та соціально-економічне 
призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. Матеріально-правові 
та процесуальні підстави банкрутства. 

Суб’єкти банкрутства. Учасники провадження у справі про 
банкрутство. Сторони у справі про банкрутство (боржник і 
кредитори), вимоги, що висуваються до них законодавством. Інші 
учасники провадження у праві про банкрутство: арбітражний 
керуючий, державний орган з питань банкрутства, власник майна 
боржника та інші. 

Порядок провадження у справі про банкрутство. Порушення 
провадження, підготовче засідання, попереднє засідання 
господарського суду. 

Судові процедури, що застосовуються до боржника під час 
провадження у справі про банкрутство (їх зміст, повноваження та 
обов’язки учасників провадження у справі про банкрутство на 
кожному етапі). Розпорядження майном боржника. Санація. Мирова 
угода. Ліквідаційна процедура. Порядок задоволення вимог 
кредиторів. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. 
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Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
господарських правовідносин. 

Правові гарантії господарської діяльності. Форми та способи 
захисту. Адміністративно-правовий захист суб’єктів господарської 
діяльності. Нотаріальний захист суб’єктів господарювання. 

Досудове врегулювання господарських спорів. Претензійна робота. 
Судова система України. Захист прав та інтересів суб’єктів 

господарювання Конституційним судом, загальними судами, 
адміністративними судами. Захист прав та інтересів суб’єктів 
господарювання господарськими судами. Підвідомчість та підсудність 
спорів господарським судам. 

Порядок звернення до господарського суду. Позовна заява. 
Порядок розгляду спорів у господарських судах. 

Апеляційне та касаційне оскарження рішень господарських судів. 
Розгляд спорів третейським судам. 

Третейський суд: поняття, види, порядок організації. Спори, що 
підлягають розгляду третейськими судами. Міжнародний 
комерційний арбітраж. 

 
Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності. 
Поняття безпеки господарської діяльності. Правове забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 
Дерегулювання як захист від втручання державних органів у 

господарську діяльність. Комплексна система захисту 
підприємницької діяльності, порядок створення та основні вимоги до 
її функціонування. 

Основні напрями організаційного захисту підприємницької 
діяльності. Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз підприємницькій 
діяльності.  

Правовий захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності на 
зовнішньому ринку і вплив держави на забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності українських суб’єктів господарювання. 
Державні заходи з захисту підприємницької діяльності від 
кримінальних дій. Вдосконалення нормативно-правової бази в галузі 
забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Основні напрями 
захисту підприємницькій діяльності. 

Захист суб’єктів господарювання від рейдерських посягань. 
Концептуальні основи та принципи захисту підприємницької 

діяльності.  
Організація роботи служби безпеки підприємства щодо захисту 

його діяльності. 
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Модуль 3. 
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

 
Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної 

діяльності в Україні. Біржова діяльність. 
Поняття господарсько-торговельної діяльності. Матеріально-

технічне постачання і збут. Поставка. Договір поставки. Предмет, 
кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. 
Визначення якості товарів. Порядок прийомки товару за кількістю та 
якістю. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 

Контрактація сільськогосподарської продукції. 
Особливості забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та їх 

реалізації. Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. 
Строки ціни і порядок розрахунків за договором енергопостачання. 
Правила користування енергією. 

Міна (бартер) у сфері господарювання. 
Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти. 
Торговельно-біржова діяльність. Поняття, юридичні ознаки та види 

бірж. Правове становище товарної біржі (поняття, порядок створення, 
функції, компетенція). Правила біржової торгівлі. Біржові угоди. 
Деривативи. Правовий статус фондової біржі (порядок створення і 
реєстрації, організаційно-правова форма. 

Оренда майна і лізинг. Умови договору оренди.. основні права й 
обов’язки орендаря. Орендна плата. Оренда державного та 
комунального майна. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. 
Припинення договору оренди. 

 
Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів. 
Загальні умови забезпечення якості продукції, робіт та послуг. 

Управління якістю. Стандартизація, сертифікація та правове 
забезпечення єдності вимірювань. 

Правовий захист споживчого ринку від товарів, робіт та послуг 
неналежної якості. 

Загальна характеристика законодавства про захист прав 
споживачів. Правовий статус органів виконавчої влади у сфері захисту 
прав споживачів. 

Основні права споживачів та їх захист. Права споживачів на 
придбання товарів належної якості та інформацію про товари та 
послуги. 

Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав 
споживачів. Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу. 

Відповідальність у сфері відносин, що складаються у процесі 
забезпечення якості. 
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Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання 
послуг. Капітальне будівництво. 

Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. 
Договір підряду та його види. Договір підряду на капітальне 

будівництво. 
Поняття і види капітального будівництва (нове будівництво, 

реновація, консервація). Державне регулювання відносин у сфері 
капітального будівництва. Функції та повноваження Мінрегіонбуду 
України. Будівельне законодавство. 

Способи (підрядний, господарський, підрядно-господарський) та 
стадії капітального будівництва. Правовідносини з капітального 
будівництва. Учасники відносин з капітального будівництва. Вимоги 
до виконавців. 

Відповідальність за правопорушення у сфері капітального 
будівництва: відповідальність у договірних відносинах і 
відповідальність у недоговірних вертикальних відносинах. 

Послуги. Договір доручення. Агентські відносини, комерційне 
посередництво. Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову. 

 
Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної 

діяльності 
Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Значення 

інноваційної діяльності в сучасній економіці та інших сферах 
суспільного буття. 

Поняття: інноваційний продукт, інноваційна продукція, 
інноваційний проект, інноваційне підприємство, новітні технології, 
трансфер технологій. 

Система законодавства про інноваційну діяльність. 
Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, 

права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених 
відносин. 

Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності: позитивні та 
негативні. Особливості стимулювання діяльності щодо трансферу 
технологій. 

Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційних 
правовідносин. 

Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері 
інноваційної діяльності та діяльності щодо трансферу технологій, їх 
повноваження. 

Правова характеристика договору на створення і передачу науково-
технічної продукції. 

Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності, їх види. Законодавче 
регулювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання 
інвестиційної діяльності. 
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Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: 
учасники та інвестори інвестиційного процесу. 

 
Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Правовий режим іноземного інвестування 
Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Види 

зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної 
діяльності. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні 
вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і 
квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний 
договір (контракт). Державна реєстрація зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів). 

Правовий режим іноземних інвестицій: поняття іноземних 
інвестицій та іноземного інвестора, форми іноземних інвестицій, 
об’єкти інвестування, правове становище підприємства з іноземними 
інвестиціями, державне регулювання іноземного інвестування. 
Гарантії захисту прав іноземного інвестора. 

 
Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та 

кредитно-розрахункових відносин. Аудит. 
Поняття та види фінансової діяльності. Професійна та 

індивідуальна фінансова діяльність. Фінансові установи. 
Банківська діяльність, банківські операції. Поняття та види банків 

(за формою власності, організаційно-правовою формою, видами 
діяльності). НБУ. 

Страхування: поняття та види. Учасники правовідносин у сфері 
страхування, їх правовий статус. Договір страхування. Правове 
регулювання страхової діяльності у підприємництві. Види договору 
страхування. Права й обов’язки сторін за договором страхування. 

Готівкові та безготівкові розрахунки в господарському обороті. 
Порядок здійснення касових розрахунків в Україні. Каса. Ліміт каси. 
Способи безготівкових розрахунків, платіжні інструменти. 

Правове регулювання обліку та звітності суб’єктів 
господарювання. Бухгалтерський облік, фінансова звітність. 
Податковий облік. 

Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Договір 
банківського рахунку. Договір банківського вкладу. Факторингові 
операції банків. Форфейтинг. 

Аудит. 
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Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії. 
Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. 

Характерні ознаки комерційної концесії. Роль комерційної концесії у 
сфері підприємництва. Сфери застосування комерційної концесії. 
Законодавче регулювання комерційної концесії в Україні. 

Договір комерційної концесії за українським законодавством. 
Сторони, зміст та форма договору комерційної концесії. Реєстрація 
договору. Співвідношення договору комерційної концесії і 
ліцензійного договору. 

Переваги та недоліки комерційної концесії порівняно з іншими 
формами організації підприємництва. 

 
Тема 23. Спеціальні режими господарювання 
Поняття спеціальних (вільних) економічних зон. Територія і статус 

спеціальних (вільних) економічних зон. Правовий режим спеціальних 
(вільних) економічних зон: поняття та види, порядок створення і 
правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон, 
управління спеціальними (вільними) економічними зонами. 

Особливості правового регулювання господарської діяльності у 
спеціальних (вільних) економічних зонах. Порядок ліквідації 
спеціальних (вільних) економічних зон. Виключна (морська) 
економічна зона України. Особливості здійснення господарської 
діяльності на державному кордоні України. Особливості здійснення 
господарської діяльності в охоронних зонах, на територіях та 
об’єктах, що особливо охороняються, в умовах надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного стану. Концесійна 
діяльність в Україні. 

Засади концесійної діяльності. Концесійний договір. 
 
Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів. 
Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів, їх 

правове регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. 
Підстави припинення договору перевезення вантажів. 
Відповідальність за порушення умов договору перевезення. 
Комерційні акти та порядок їх складання. Інші транспортні договори. 
Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної 
експедиції. 

 
Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання. 
Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. 

Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери 
засобами виробництва. Правові форми реалізації 
сільськогосподарської продукції. 
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Державна підтримка сільського господарства. Державний 
продовольчий резерв. 

Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду 
господарської діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Господарське право» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

1. 
Загальна характеристика господар-
ського права та господарського 
законодавства 

7 2 2 – 1 2 

2. 
Державне регулювання господарської 
діяльності 

7 2 2 – 1 2 

3. 
Дозвільна система у сфері господар-
ської діяльності. Ліцензування та 
патентування господарської діяльності 

8 2 2 – 2 2 

4. 
Законодавство про захист 
економічної конкуренції 

7 – 2 – 1 4 

5. 
Основні засади державного нагляду 
та контролю у сфері господарювання 

7 2 2 – 1 2 

 Загалом 36 8 10 – 6 12 

Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

6. 

Правовий статус суб’єктів господарю-
вання. Правове регулювання легаліза-
ції та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

7 2 2 – 1 2 

7. 
Підприємство як суб’єкт 
господарювання. Види підприємств 

7 – 2 – 1 4 

8. Господарські товариства 10 2 4 – 2 2 

9. 
Правовий статус фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів 
господарювання 

5 – 2 – 1 2 

10. 
Правове регулювання відносин 
власності у сфері господарювання 

7 2 2 – 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 
Зобов’язальні відносини у сфері госпо-
дарювання. Господарський договір 

7 2 2 – 1 2 

12. 
Відповідальність суб’єктів 
господарювання 

7 2 2 – 1 2 

13. 
Правове регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом 

8 2 2 – 2 2 

14. 
Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарських 
правовідносин 

7 2 2 – 1 2 

15. 
Забезпечення безпеки господарської 
діяльності 

7 2 2 – 1 2 

 Загалом 72 16 22 – 12 22 

Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

16. 
Правове регулювання господарсько-
торговельної діяльності в Україні. 
Біржова діяльність 

9 2 4 – 1 2 

17. 
Правове регулювання якості. Захист 
прав споживачів 

7 2 2 – 1 2 

18. 
Правове регулювання виконання ро-
біт та надання послуг. Капітальне 
будівництво 

8 2 2 – 2 2 

19. 
Правове регулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності 

7 2 2 – 1 4 

20. 
Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Правовий режим 
іноземного інвестування 

8 2 2 – 1 3 

21. 
Правове регулювання фінансової 
діяльності та кредитно-розрахунко-
вих відносин. Аудит 

9 2 2 – 2 3 

22. 
Правове регулювання комерційної 
концесії 

7 – 2 – 1 2 

23. Спеціальні режими господарювання 6 – 2 – 1 3 

24. 
Правове регулювання перевезення 
вантажів 

7 2 2 – 1 2 

25. 
Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

6 – 2 – 1 3 

 Загалом 72 14 20  12 26 
 

 Разом із курсу: 180 38 52 – 30 60 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Господарське право» для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 

1. 
Загальна характеристика господар-
ського права та господарського 
законодавства 

7 2 2 – 1 2 

2. 
Державне регулювання господарської 
діяльності 

7 2 2 – 1 2 

3. 
Дозвільна система у сфері господар-
ської діяльності. Ліцензування та 
патентування господарської діяльності 

8 2 2 – 2 2 

4. 
Законодавство про захист 
економічної конкуренції 

7 – 2 – 1 4 

5. 
Основні засади державного нагляду 
та контролю у сфері господарювання 

7 2 2 – 1 2 

 Загалом 36 8 10 – 6 12 

Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

 

6. 

Правовий статус суб’єктів господарю-
вання. Правове регулювання легаліза-
ції та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

7 2 2 – 1 2 

7. 
Підприємство як суб’єкт 
господарювання. Види підприємств 

7 – 2 – 1 4 

8. Господарські товариства 10 2 4 – 2 2 

9. 
Правовий статус фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів 
господарювання 

5 – 2 – 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 
Правове регулювання відносин 
власності у сфері господарювання 

7 2 2 – 1 2 

11. 
Зобов’язальні відносини у сфері госпо-
дарювання. Господарський договір 

7 2 2 – 1 2 

12. 
Відповідальність суб’єктів 
господарювання 

7 2 2 – 1 2 

13. 
Правове регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом 

8 2 2 – 2 2 

14. 
Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарських 
правовідносин 

7 2 2 – 1 2 

15. 
Забезпечення безпеки господарської 
діяльності 

7 2 2 – 1 2 

 Загалом 72 16 22 – 12 22 

Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

16. 
Правове регулювання господарсько-
торговельної діяльності в Україні. 
Біржова діяльність 

9 2 4 – 1 2 

17. 
Правове регулювання якості. Захист 
прав споживачів 

7 2 2 – 1 2 

18. 
Правове регулювання виконання ро-
біт та надання послуг. Капітальне 
будівництво 

8 2 2 – 2 2 

19. 
Правове регулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності 

7 – 2 – 1 4 

20. 
Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Правовий режим 
іноземного інвестування 

8 2 2 – 1 3 

21. 
Правове регулювання фінансової 
діяльності та кредитно-розрахунко-
вих відносин. Аудит 

9 2 2 – 2 3 

22. 
Правове регулювання комерційної 
концесії 

7 2 2 – 1 2 

23. Спеціальні режими господарювання 6 – 2 – 1 3 

24. 
Правове регулювання перевезення 
вантажів 

7 2 2 – 1 2 

25. 
Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

6 – 2 – 1 3 

 Загалом 72 14 20  12 26 
 

 Разом із курсу: 180 38 52 – 30 60 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Господарське право» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» 
зі скороченим терміном навчання 

 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 
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Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 

1. 
Загальна характеристика господар-
ського права та господарського 
законодавства 

3 2 – – – 1 

2. 
Державне регулювання господарської 
діяльності 

4 2 – – 1 1 

3. 
Дозвільна система у сфері господар-
ської діяльності. Ліцензування та 
патентування господарської діяльності 

4 – 2 – 1 1 

4. 
Законодавство про захист 
економічної конкуренції 

3 – 2 – – 1 

5. 
Основні засади державного нагляду 
та контролю у сфері господарювання 

6 2 2 – 1 1 

 Загалом 20 6 6 – 3 5 

Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

 

6. 

Правовий статус суб’єктів господарю-
вання. Правове регулювання легаліза-
ції та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

5 – 2 – 1 2 

7. 
Підприємство як суб’єкт 
господарювання. Види підприємств 

2 –  – 1 1 

8. Господарські товариства 4 – 2 – – 2 

9. 
Правовий статус фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів 
господарювання 

4 – 2 – 1 1 
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10. 
Правове регулювання відносин 
власності у сфері господарювання 

6 2 2 – – 2 

11. 
Зобов’язальні відносини у сфері госпо-
дарювання. Господарський договір 

4 2 – – 1 1 

12. 
Відповідальність суб’єктів 
господарювання 

4 – 2 – – 2 

13. 
Правове регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом 

4 – 2 – 1 1 

14. 
Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарських 
правовідносин 

4 2 – – – 2 

15. 
Забезпечення безпеки господарської 
діяльності 

6 2 2 – 1 1 

 Загалом 44 8 14 – 6 16 

Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

16. 
Правове регулювання господарсько-
торговельної діяльності в Україні. 
Біржова діяльність 

5 – 2 – 1 2 

17. 
Правове регулювання якості. Захист 
прав споживачів 

5 2 2 – – 1 

18. 
Правове регулювання виконання ро-
біт та надання послуг. Капітальне 
будівництво 

4 – 2 – – 2 

19. 
Правове регулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності 

4 – 2 – 1 1 

20. 
Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Правовий режим 
іноземного інвестування 

4 – 2 – – 2 

21. 
Правове регулювання фінансової 
діяльності та кредитно-розрахунко-
вих відносин. Аудит 

6 2 2 – 1 1 

22. 
Правове регулювання комерційної 
концесії 

4 2  – – 2 

23. Спеціальні режими господарювання 3 – 1 – 1 1 

24. 
Правове регулювання перевезення 
вантажів 

3 – 1 – – 2 

25. 
Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

2 –  – 1 1 

 Загалом 44 6 14  5 16 
 

 Разом із курсу: 108 20 34 – 14 40 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Господарське право» для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» 
зі скороченим терміном навчання 

 

№ 
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Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами 
занять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
-

н
а

 р
о

б
о

т
а

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
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Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 

1. 
Загальна характеристика господар-
ського права та господарського 
законодавства 

5 2 – – – 3 

2. 
Державне регулювання господарської 
діяльності 

3 – – – – 3 

3. 
Дозвільна система у сфері господар-
ської діяльності. Ліцензування та 
патентування господарської діяльності 

5 – – 2 – 3 

4. 
Законодавство про захист 
економічної конкуренції 

4 – – – – 4 

5. 
Основні засади державного нагляду 
та контролю у сфері господарювання 

5 2 – – – 3 

 Загалом 20 4 – 2 – 14 

Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

 

6. 

Правовий статус суб’єктів господарю-
вання. Правове регулювання легаліза-
ції та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

4 2 – – – 2 

7. 
Підприємство як суб’єкт 
господарювання. Види підприємств 

4 – – – – 4 

8. Господарські товариства 6 –  2 – 4 

9. 
Правовий статус фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів 
господарювання 

4 – – – – 4 
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10. 
Правове регулювання відносин 
власності у сфері господарювання 

4 – – – – 4 

11. 
Зобов’язальні відносини у сфері госпо-
дарювання. Господарський договір 

4 – – – – 4 

12. 
Відповідальність суб’єктів 
господарювання 

4 – – – – 4 

13. 
Правове регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом 

6 – – 2 – 4 

14. 
Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарських 
правовідносин 

4 – – – – 4 

15. 
Забезпечення безпеки господарської 
діяльності 

4 – – – – 4 

 Загалом 44 2 – 4 – 38 

Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

16. 
Правове регулювання господарсько-
торговельної діяльності в Україні. 
Біржова діяльність 

4 – – – – 4 

17. 
Правове регулювання якості. Захист 
прав споживачів 

4 – – – – 4 

18. 
Правове регулювання виконання ро-
біт та надання послуг. Капітальне 
будівництво 

4 – – – – 4 

19. 
Правове регулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності 

4 – – – – 4 

20. 
Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Правовий режим 
іноземного інвестування 

6 2 – – – 4 

21. 
Правове регулювання фінансової 
діяльності та кредитно-розрахунко-
вих відносин. Аудит 

6 – – 2 – 4 

22. 
Правове регулювання комерційної 
концесії 

4 – – – – 4 

23. Спеціальні режими господарювання 4 – – – – 4 

24. 
Правове регулювання перевезення 
вантажів 

4 – – – – 4 

25. 
Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

4 – – – – 4 

 Загалом 44 2 – 2 – 40 
 

 Разом із курсу: 108 8 – 8 – 92 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Господарське право» для студентів Черкаського та Херсонського 

ЛЦДН спеціальності 081 «Право» 
зі скороченим терміном навчання 

№ 
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Назва розділу, модуля, теми 
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Модуль 1. 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

1. 
Загальна характеристика господар-
ського права та господарського 
законодавства 

3 2 – – – 1 

2. 
Державне регулювання господарської 
діяльності 

3 – – – – 3 

3. 
Дозвільна система у сфері господар-
ської діяльності. Ліцензування та 
патентування господарської діяльності 

4 – – 2 – 2 

4. 
Законодавство про захист 
економічної конкуренції 

4 – – – – 4 

5. 
Основні засади державного нагляду 
та контролю у сфері господарювання 

4 – – – – 4 

 Загалом 18 2 – 2 – 14 

Модуль 2. 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

6. 

Правовий статус суб’єктів господарю-
вання. Правове регулювання легаліза-
ції та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

6 2 – – – 4 

7. 
Підприємство як суб’єкт 
господарювання. Види підприємств 

5 – – – – 5 

8. Господарські товариства 6 –  2 – 4 

9. 
Правовий статус фізичних осіб – 
підприємців та інших суб’єктів 
господарювання 

5 – – – – 5 

10. 
Правове регулювання відносин 
власності у сфері господарювання 

5 – – – – 5 
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11. 
Зобов’язальні відносини у сфері госпо-
дарювання. Господарський договір 

6 – – – – 6 

12. 
Відповідальність суб’єктів 
господарювання 

5 – – – – 5 

13. 
Правове регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом 

6 – – 2 – 4 

14. 
Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарських 
правовідносин 

5 – – – – 5 

15. 
Забезпечення безпеки господарської 
діяльності 

5 – – – – 5 

 Загалом 54 2 – 4 – 48 

Модуль 3. 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

16. 
Правове регулювання господарсько-
торговельної діяльності в Україні. 
Біржова діяльність 

4 – – – – 4 

17. 
Правове регулювання якості. Захист 
прав споживачів 

4 – – – – 4 

18. 
Правове регулювання виконання ро-
біт та надання послуг. Капітальне 
будівництво 

4 – – – – 4 

19. 
Правове регулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності 

4 – – – – 4 

20. 
Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Правовий режим 
іноземного інвестування 

4 – – – – 4 

21. 
Правове регулювання фінансової 
діяльності та кредитно-розрахунко-
вих відносин. Аудит 

4 – – – – 4 

22. 
Правове регулювання комерційної 
концесії 

4 – – – – 4 

23. Спеціальні режими господарювання 3 – – – – 3 

24. 
Правове регулювання перевезення 
вантажів 

3 – – – – 3 

25. 
Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

3 – – – – 3 

 Загалом 36 – – – – 36 

 

 Разом із курсу: 108 4 – 6 – 98 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 
Тема 1. Загальна характеристика господарського права та 

господарського законодавства 
 
Основні терміни та поняття: господарське право, господарське 

законодавство, предмет господарського права, метод господарського 
права, господарська діяльність, система господарського права, 
господарські правовідносини, джерела господарського права, 
господарсько-правова норма, нормативно-правовий акт. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Перша тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни 
«Господарське законодавство». У результаті її вивчення студент 
передусім повинен усвідомити значення термінів «господарське право» 
і «господарське законодавство». Слід звернути увагу на неоднозначне 
ставлення науковців до визначення співвідношення термінів 
«господарське право» і «господарське законодавство». Дехто з них 
вважає, що ці поняття можна ототожнювати, інші дотримуються думки, 
що господарське законодавство – це матеріальна база господарського 
права, яке за своїм змістом є ширшим від законодавства, оскільки 
включає й інші джерела (звичаї, судову практику тощо). 

Господарське право – 1) це галузь права, якою регулюються 
відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності, 
що пов’язана із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням 
робіт, наданням послуг для задоволення окремих споживачів та 
суспільних потреб; 2) це сукупність правових норм, які регулюють 
суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництвом та 
реалізацією продукції, виконання робіт і наданні послуг з метою 
отримання прибутків; 3) це система правових норм, що регулюють 
відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської 
діяльності та/або керівництва нею (такою діяльністю) із 
застосуванням різних методів правового регулювання. 

Однак передусім Господарське право – це галузь права України. 
Для того щоб розкрити зміст цього терміну, необхідно з’ясувати 
основні ознаки, які визначають будь-яку галузь права в Україні: 
предмет, метод правового регулювання, систему галузі та її основні 
принципи. Основними ознаками є предмет і метод, решта – 
другорядні, але з ними також необхідно ознайомитися. Потрібно 
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з’ясувати коло суспільних відносин, які підлягають регулюванню 
нормами господарського законодавства (відносини, які виникають в 
процесі господарської діяльності суб’єктів підприємництва, 
державних, приватних, кооперативних, громадських організацій та 
установ, наділених відповідно до законодавчих актів певними 
повноваженнями, правами і обов’язками та відповідальністю за свої 
дії). Ці відносини Господарський кодекс поділяє на три групи: 
виробничо-господарські; організаційно-господарські та 
внутрішньогосподарські. 

Досліджуючи методи, з допомогою яких норми господарського 
законодавства впливають на суспільні відносини, що складають його 
предмет, необхідно звернути увагу на поєднання в них 
приватноправових та публічноправових начал, визначити основні 
методи, які прийнято виділяти науковцями (зверніть увагу на різні 
класифікації та підходи). Метод господарського права – це 
застосовувані законодавцем способи правового оформлення 
господарських відносин відповідно до їхніх властивостей і цілей 
правового регулювання, що відображають взаємне становище сторін, 
порядок прийняття ними юридично значущих рішень, характер 
юридичної відповідальності у випадку порушення і способи 
юридичного захисту прав та законних інтересів сторін. Визначення 
методів є суб’єктивним і кожен дослідник пропонує своє їх бачення. 
Наприклад, О. М. Вінник пропонує визначати такі основні методи: 
метод приписів, метод автономних рішень, метод координації та 
метод рекомендацій. 

Деякі автори (насамперед, член-кореспондент Академії правових 
наук України Г. Л. Знаменський) вважають, що господарські 
відносини регулюються за допомогою одного комплексного методу, 
що інтегрує усі вищеназвані. Це – метод рівного підпорядкування усіх 
учасників господарських відносин суспільному господарському 
порядку, що забезпечує оптимальне поєднання приватних та 
публічних інтересів та створює партнерські та добропорядні 
відносини у сфері господарювання [481, с. 32]. 

Спробуйте проілюструвати на прикладах застосування кожного 
методу в конкретних життєвих ситуаціях. 

Розкриваючи значення терміну «господарське законодавство» і 
визначаючи предмет його регулювання, ви постійно зустрічатимете 
поняття «господарська діяльність». Ця категорія для вивчення 
навчальної дисципліни, яку ви опановуєте, є ключовою. Адже 
господарське законодавство врегульовує саме суспільні відносини, що 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності. 
Тому необхідно детально з’ясувати зміст цього поняття, значення 
господарської діяльності для розвитку суспільства та економіки. 
Потрібно звернути увагу на різноманітні підходи до його визначення, 
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не обмежуючись законодавчими. Відповідно до ч. 1 ст. 3 
Господарського кодексу України під господарською діяльністю 
розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, 
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають 
цінову визначеність [1]. Відповідно до одного з можливих 
доктринальних визначень господарська діяльність – це така суспільно 
корисна діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за 
плату (як товару), що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних 
інтересів і здійснюється професійно. 

Слід визначити і проаналізувати всі ознаки господарської діяльності 
(сфера здійснення, зміст, мета, регулярність тощо). Необхідно також 
зробити класифікацію видів господарської діяльності за різними 
критеріями (сфера, ринкова спрямованість, мета здійснення). Особливу 
увагу слід приділити поділу господарської діяльності залежно від 
наявності мети отримання прибутку на некомерційну та комерційну 
(підприємницьку). Необхідно дати визначення цих видів 
господарювання, вказати їхніх можливих суб’єктів, сфери здійснення. 
На характеристиці підприємництва слід зупинитися більш детально: 
розглянути його ознаки та принципи здійснення, також доцільно 
визначити його види. 

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб’єктами 
господарювання державного або комунального секторів економіки у 
галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 ГК України 
забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна 
господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб’єктами 
господарювання, насамперед, у тих випадках, коли здійснення певного 
виду господарської діяльності у формі підприємництва забороняється 
законом (наприклад, біржова діяльність). Згідно зі ст. 42 ГК України 
підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку. 

За предметом господарської діяльності розрізняють виробничу, 
торговельну, банківську, страхову, інноваційну, концесійну діяльність, 
спільне інвестування та ін. Залежно від ринку (внутрішній чи 
зовнішній), національної приналежності суб’єктів господарювання 
(вітчизняні товаровиробники/резиденти чи іноземні інвестори та 
нерезиденти) розрізняють господарську діяльність за участю 
вітчизняних товаровиробників (резидентів) та зовнішньоекономічну 
діяльність (за участю резидентів та нерезидентів), у т. ч. іноземне 
інвестування (за участю іноземного інвестора). 
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Суспільні відносини у сфері господарювання з моменту їх 
упорядкування на основі норм господарського законодавства є 
господарськими правовідносинами (або господарсько-правовими 
відносинами), яким притаманний ряд особливостей.  

Господарські правовідносини – це врегульовані нормами права 
суспільні відносини, котрі виникають у сфері господарювання щодо 
безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або 
організації/керівництва такою діяльністю, характеризуються 
особливим суб’єктним складом, а також поєднанням організаційних та 
майнових елементів. 

Господарські правовідносини мають певний склад, який включає 
суб’єкти, об’єкти та зміст цих правовідносин. Для того щоб надалі вам 
було легше розуміти сутність відносин між суб’єктами 
господарювання (зокрема зобов’язальні), ці компоненти необхідно 
глибоко вивчити і усвідомити ще в процесі освоєння першої теми. До 
господарських правовідносин застосовуються особливі методи 
регулювання, які ви вже знаєте як методи господарського 
законодавства (права). 

Різноманітність господарських відносин зумовлює необхідність їх 
класифікації (поділу на види за різними критеріями). За взаємним 
становищем сторін розрізняють горизонтальні (учасники 
правовідносин рівноправні) та вертикальні (одним із учасників 
правовідносин виступає орган господарського керівництва, в т. ч. 
власник майна іншого учасника) господарські відносини. За галузями 
економіки і сферами управління, в яких вони виникають, виділяють 
господарські відносини в промисловості, в агропромисловому 
комплексі, в галузі транспорту, в капітальному будівництві, у сфері 
приватизації державного та комунального майна, у сфері економічної 
конкуренції та антимонопольного регулювання тощо. 

Господарське законодавство має свій зміст – конкретні правила, 
якими регулюється поведінка суб’єктів господарського законодавства, 
форму – способи свого зовнішнього втілення. Зовнішня форма 
господарського законодавства виражається у джерелах 
господарського законодавства. Всі джерела господарського 
законодавства прийнято класифікувати за юридичною силою – їхнім 
місцем з-поміж подібних до них актів. Вам необхідно знати всі ланки 
цієї ієрархії, основні нормативно-правові акти в межах кожної ланки. 
Актом найвищої юридичної сили в нашій державі є Конституція 
України. За нею слідують ратифіковані Верховною Радою міжнародні 
договори та угоди України, закони та прирівняні до них нормативні 
акти, підзаконні нормативно-правові акти, локальні акти. У межах цих 
загальних категорій вам необхідно виділити підкатегорії, вказати 
конкретні закони та підзаконні акти, що належать до них. 
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За змістом систему господарського законодавства складають його 
норми та інститути, які перебувають у тісних взаємозв’язках між 
собою. Вам слід знати значення цих термінів, основні інститути 
господарського законодавства, способи їхньої класифікації. Норма 
господарського законодавства є його найдрібнішою частиною. Саме з 
норм складається вся галузь. Слід знати структуру, склад, особливості 
норм господарського законодавства. 

У господарському праві як науці та навчальній дисципліні 
прийнято також виділяти загальну та особливу (спеціальну) частини. 
Вам необхідно знати критерії, за якими здійснюється такий поділ, 
інститути, які належать до загальної та особливої частин. 

З’ясувавши всі вищевказані питання, ви отримаєте загальне 
уявлення про Господарське законодавство та його предмет, які й 
вивчатимете впродовж усього подальшого курсу. 

 
План лекційного заняття 

1. Господарське право і законодавство. Предмет, метод і система 
господарського права. 

2. Господарська діяльність. 
3. Господарські правовідносини: поняття, види, зміст. 
4. Система джерел господарського законодавства. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття, ознаки і принципи підприємництва. 
2. Некомерційна господарська діяльність, її мета та принципи. 
3. Напрями вдосконалення господарського законодавства. 
4. Предмет, метод і система господарського права. Проблеми 

співвідношення і взаємодії господарського права із суміжними 
галузями. 

5. Поняття та види господарської діяльності. Підприємництво. 
6. Господарські правовідносини: види, ознаки, методи регулювання. 
7. Господарсько-правові норми: поняття і види. 
8. Система джерел господарського законодавства. 
9. Господарський кодекс України: загальна характеристика. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми
1
. 

Тестові завдання для самоконтролю 

                                                      
1 Складання словника повинно слугувати засвоєнню категоріального апарату 

Господарського права і не є самоціллю. З огляду на це, до словника слід вносити 

терміни, яких ви не знаєте (з числа згаданих на початку кожної теми). Найважливіші 

та найскладніші терміни ви можете знайти в кінці посібника, решту термінів, які є 

загальнопоширеними, потрібно занотовувати під час вивчення теми з тексту 

підручників та посібників. 
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1. Господарське право як галузь права – це: 
а) Система знань. 
б) Частина науки про право. 
в) Система правових норм. 
г) Сукупність категорій та суджень. 

2. Що є предметом Господарського права? 
а) Майнові відносини. 
б) Відносини, що складаються у процесі організації та здійснення 

господарської діяльності. 
в) Товарно-грошові відносини. 
г) Відносини у сфері підприємництва. 

3. Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки: 
здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг), 
реалізація зазначених товарів на платній основі, здійснення такої 
діяльності не для власних потреб виробника, здійснення цієї 
діяльності на професійній основі, основна мета діяльності – 
задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, 
послугах) безвідносно до її прибутковості? 
а) Благодійна діяльність. 
б) Підсобне господарство. 
в) Підприємницька діяльність. 
г) Господарська некомерційна діяльність. 

 
Практичне завдання: 
Знайдіть у нормативно-правових актах господарського права та 

випишіть імперативні та диспозитивні, уповноважуючи, зобов’язальні 
та заборонні, регулятивні та охоронні норми. 

Необхідно, користуючись списком нормативно-правових актів, 
наведених до теми, проаналізувати норми кількох із них після того, як 
ви ознайомилися із теоретичними питаннями, винесеними на 
самостійне опрацювання. Достатньо виписати по 1–2 зразки 
правових норм кожного виду. Свою позицію щодо їх віднесення саме 
до тієї чи іншої категорії необхідно стисло аргументувати. 

 
Література: 1-181; 182; 183; 187; 190; 193; 195; 200; 248; 253; 254; 

258; 261; 267; 294; 315; 326; 327; 336; 348; 365; 397; 413; 425; 436; 481. 
 

* * * 
 
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності 
 
Основні терміни та поняття: державне керівництво 

економікою, програмування, управління, контроль, нормативне 
регулювання, механізм правового регулювання, економічна стратегія, 
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економічна тактика, ліцензування, ліцензія, патентування, торговий 
патент, дозвільна система, дозвільний документ. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Опрацьовуючи цю тему, слід звернути увагу на причини, які 
зумовлюють необхідність здійснення державного керівництва у сфері 
господарювання (наявність державного сектору економіки, 
необхідність впливу на макроекономічні показники, потреба 
досягнення сталого розвитку, уникнення циклічності розвитку 
економіки тощо). Це допоможе зрозуміти цілі, які повинна 
переслідувати держава, здійснюючи таке регулювання. Його 
принципи закріплено в Господарському кодексі. З ними необхідно 
ознайомитися, розкрити їхню сутність та значення. Держава 
реалізовує свій вплив на сферу господарювання шляхом здійснення 
економічної політики, яка втілюється у стратегії та в тактиці. 
Необхідно знати значення цих термінів, а також основні напрямки 
економічної політики держави, визначені статтею 10 Господарського 
кодексу. 

Економічна політика держави втілюється у певні правові форми: 
прогнозування і програмування, контроль, управління, нормативне 
регулювання, а здійснюється з допомогою специфічних методів: 
адміністративних та економічних. Потрібно ознайомитися зі змістом 
цих форм та методів. З-поміж правових форм здійснення державного 
керівництва економікою слід найбільшу увагу приділити 
нормативному (правовому) регулюванню економіки та розкрити 
механізм цього регулювання (його структуру, стадії). Важливість цієї 
правової форми зумовлена тим, що Господарське право є її проявом. 

Господарська діяльність – це вид суспільних відносин, що 
об’єктивно потребує і піддається юридичній регламентації. Тому 
важливо розмежувати відносини у сфері господарювання й інші види 
відносин. Найкраще це можна зробити, пригадавши ст. 4 ГК України, 
знайомою за результатами вивчення попередньої теми. 

Базисом, на якому сформувалося правове регулювання 
господарської діяльності та відповідно до якого ця діяльність 
потребує юридичної регламентації, є конституційні основи 
правопорядку у сфері господарювання. Правовий господарський 
порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання 
ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів 
господарювання та державного регулювання макроекономічних 
процесів виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність та визначення України як 
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. 

До конституційних основ правового господарського порядку в 
Україні належать такі: право власності українського народу на землю, 
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її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, 
що здійснюється від імені українського народу органами державної 
влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених 
Конституцією України; право кожного громадянина користуватися 
природними об’єктами права власності народу відповідно до закону; 
забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і 
господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення 
використання власності на шкоду людині й суспільству; право 
кожного володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання всіх 
суб’єктів права власності рівними перед законом, непорушності права 
приватної власності, недопущення протиправного позбавлення 
власності; економічна багатоманітність, право кожного на 
підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення 
виключно законом правових засад і гарантій підприємництва; 
забезпечення державою захисту конкуренції в підприємницькій 
діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на 
ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної 
конкуренції, визначення правил конкуренції та норм 
антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечення 
державою екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги 
на території України; забезпечення державою належних, безпечних і 
здорових умов праці; захист прав споживачів; взаємовигідне 
співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в Україні принципу 
верховенства права. 

Типи правового регулювання підприємницької діяльності – це 
особливості загального порядку правового регулювання господарської 
діяльності в певному конкретному випадку: дозволу чи заборони. З 
огляду на це розрізняють такі типи правового регулювання 
господарської діяльності: 

Загальний дозвіл – це тип правового регулювання, який базується 
на презумпції дозволу виконувати ті чи інші дії. 

Звільнення від заборони – це тип правового регулювання 
господарської діяльності, в основу якого покладено загальну заборону 
здійснення певних дій, але при цьому формується конкретне 
звільнення від неї, тобто робиться виняток із загальної заборони. 

Правове регулювання господарської діяльності – це дія права на 
відносини, що виникають у процесі господарської діяльності, за 
допомогою певних юридичних засобів, через систему яких ці 
відносини розвиваються в межах, визначених відповідними нормами 
права. Сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка 
суб’єктів господарювання приводиться у відповідність до вимог і 
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дозволів, що містяться в нормах права, називається механізмом 
правового регулювання підприємницької діяльності. 

З визначення поняття механізму правового регулювання 
господарської діяльності випливає, що це явище комплексне, а тому 
необхідно визначити його складові: 

– норми права (є основою механізму правового регулювання 
господарської діяльності, з їх змісту починається правовий вплив на 
відносини, що виникають у процесі господарської діяльності між 
суб’єктами господарювання і державою); 

– правові відносини між суб’єктами господарювання (це форма, в 
якій визначена у правовій нормі модель поведінки суб’єктів 
господарювання); 

– акти реалізації прав і обов’язків (дії суб’єктів господарської 
діяльності згідно з приписами правових норм). 

На процес правового регулювання господарської діяльності 
завжди істотно впливають такі чинники, як законність, 
правосвідомість і правова культура. 

Процес правового регулювання господарської діяльності 
складається з кількох стадій: 

– правова регламентація господарської діяльності (передбачається 
розробка правових норм як загальнообов’язкових правил поведінки 
при здійсненні господарської діяльності); 

– виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків – перехід 
від загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки 
конкретних господарюючих суб’єктів; 

– реалізація (фактичне застосування) суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків. 

Метою видання правових приписів є досягнення необхідного 
суспільно корисного результату. Саме тому суспільство зацікавлено, 
щоб юридичні норми, які регулюють господарську діяльність, 
досягали мети, визначеної при їх виданні. Аналіз цих питань і 
становить проблему ефективності правового регулювання 
господарських відносин в Україні. 

Термін «ефективність» означає результат (наслідок) якогось 
явища. Ефективність органічно пов’язана з результативністю, дієвістю 
певних заходів, дій, приписів. Критерієм ефективності правових норм 
(і права загалом) є міра досягнення поставлених перед ними цілей. 
Необхідно проаналізувати чинники ефективності здійснення 
правового регулювання господарських відносин в Україні, 
сформувати власну думку про ступінь ефективності їх регулювання та 
бути готовими аргументувати свою позицію. 

Окремо варто приділити увагу визначенню чинників 
стимулювання розвитку господарської та підприємницької діяльності 
в Україні. 
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Для безпосереднього впливу на сферу господарювання держава має 
спеціальні засоби. Це державне замовлення і завдання, ліцензування, 
патентування, квотування, стандартизація, сертифікація, застосування 
нормативів і лімітів, регулювання цін і тарифів, пільги, дотації, 
компенсації, цільові інновації та субсидії. Потрібно знати ці засоби, 
умови та можливі наслідки їх застосування. Необхідно стисло 
з’ясувати сутність кожного з них. При цьому достатньо зробити це 
спираючись на норми Господарського кодексу України (статті 13-16). 
Необхідно ознайомитися з програмою курсу та визначити, в яких його 
темах розглядатимуться глибше названі засоби. Це сприятиме 
виробленню уявлення про господарське право як про цілісну систему 
норм. Приділіть більшу увагу тим із засобів, які у подальшому 
глибоко не розглядатимуться. Передусім це такі засоби як пільги, 
дотації, компенсації, цільові інновації та субсидії. 

 
План лекційного заняття 

1. Основні форми і методи державного керівництва економікою. 
2. Засоби регулюючого впливу на сферу господарювання. 
3. Правове регулювання господарської діяльності: типи, способи, 

механізм. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Економічна політика держави та її основні напрямки. 
2. Державне регулювання, підтримка і стимулювання 

підприємництва. 
3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Дозвільні 

документи. 
4. Державне регулювання, підтримка і стимулювання 

підприємництва. 
5. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Дозвільні 

документи. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. До правових форм здійснення державного керівництва 
економікою не належить: 
а) Програмування. 
б) Нормативне регулювання. 
в) Ліцензування. 
г) Управління. 
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2. Засобами державного регулювання господарської діяльності 
є: 
а) закріплення організаційно-правових форм суб’єктів 

господарювання; 
б) визначення видів господарської діяльності; 
в) державне замовлення; 
г) застосування лімітів; 
д) визначення видів суб’єктів господарювання; 

3. Принципами державної регуляторної політики: 
а) адекватність; 
б) гуманність; 
в) гарантованість; 
г) збалансованість. 

 
Задача: 
У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної 

політики України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім 
днів після його видання. 

Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок набуття 
чинності нормативно-правовими актами міністерств та інших органів 
виконавчої влади ? 

Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству 
України ? Дайте аргументовану відповідь. 

 
Література: 1; 2; 8; 11; 12; 16; 34; 35; 36; 39; 40; 43; 48; 59; 71; 72; 

96; 112; 113; 114; 115; 126; 144; 162; 163; 166; 175; 177; 182; 183; 184; 
186; 187; 190; 193; 195; 203; 255; 256; 291; 310; 318; 323; 329; 334; 335; 
336; 337; 353; 388; 430; 457; 464; 473; 500. 

 
* * * 

 
Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 

Ліцензування та патентування господарської діяльності. 
 
Основні терміни та поняття: дозвільна система, дозвільний 

документ, принцип мовчазної згоди (у дозвільній процедурі), 
ліцензування, ліцензія, ліцензіар, ліцензіат. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Оскільки господарська діяльність є однією із таких, що 
привертають чи найбільшу увагу з боку держави. Вона включає 
значну кількість видів, провадження яких вимагає отримання 
спеціальних дозволів. Відтак, майбутній юрист повинен бути 
знайомий зі структурою та принципами роботи дозвільної системи, 
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основними дозвільними документами, необхідними для провадження 
окремих видів господарської діяльності. 

Дозвільна система у сфері господарської діяльності відповідно до 
ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 
6 вересня 2005 р. № 2806-IV, – це сукупність урегульованих 
законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, 
адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею 
документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею 
дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру. 

При цьому дозвільними органами вважаються суб’єкти надання 
адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно 
до закону видавати документи дозвільного характеру (дозвіл, 
висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який 
дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі 
надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без 
наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні 
дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 
діяльності. 

Стаття 3 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» визначає основні принципи державної політики з питань 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а ст. 4 – основні 
вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності. З 
цими принципами та вимогами необхідно детально ознайомитися, 
визначити сферу їх можливого застосування. Для цього, зокрема, 
варто ознайомитися із ЗУ «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності» № 3392-VI від 19 травня 
2011 року, яким було затверджено Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності. Станом на кінець 
2015 року кількість таких документів у переліку 74. При цьому 
необхідно відзначити безумовно прогресивну тенденцію до 
зменшення переліку документів дозвільного характеру (загалом 
перелік включає 153 пункти, 75 із яких виключено). Це свідчить про 
певну дерегуляцію у сфері господарської діяльності. 

Із усієї різноманітності розглянутих принципів та вимог, які, 
безумовно, усі є важливими та необхідними, варто звернути особливу 
увагу на можливість провадження господарської діяльності або видів 
господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання 
документа дозвільного характеру та на принцип мовчазно згоди. 

Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх 
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними 
органами виконавчої влади, їх територіальними органами 
встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням 
відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим 
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органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх 
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання, видача або 
відмова у видачі яких законами України віднесена до повноважень 
органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у 
випадках, передбачених законом, - на підставі типових порядків. 

При цьому основні вимоги до порядку видачі документів 
дозвільного характеру або відмови в їх видачі, видачі дублікатів, 
анулювання документів дозвільного характеру визначає 
безпосередньо ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» (ст. 4-1). Зокрема, абз. 4 ч. 1 ст. 4-1 цього Закону визначає, 
що строк видачі документів дозвільного характеру становить 
10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом. Документи 
дозвільного характеру видаються безоплатно, на необмежений строк, 
якщо інше не встановлено законом. 

Особливо детально необхідно розкрити поняття і значення 
ліцензування у сфері господарювання. Необхідно з’ясувати, які види 
господарської діяльності підлягають ліцензуванню, які – 
патентуванню. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в 
яких забороняється, встановлюються виключно законами 
(відповідно – Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII. та Закон України 
«Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р., стаття 4 якого єдина 
залишається чинною і визначає обмеження у здійсненні 
підприємницької діяльності). 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
(далі – Закон) визначає види господарської діяльності, підлягають 
ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний 
контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів 
господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства 
у сфері ліцензування. Дія Закону поширюється на усіх суб’єктів 
господарювання. При цьому слід зважати, що певні види діяльності, 
передбачені ч. 1 ст. 7 Закону підлягають ліцензуванню відповідно до 
спеціальних законів. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону його дія не 
поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання 
ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності: 

1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону 
України "Про банки і банківську діяльність"; 

2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка 
здійснюється відповідно до Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення"; 
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3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що 
здійснюється відповідно до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". 

Ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право 
провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному 
вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта 
господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії. 

Ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований 
на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 
ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, 
суспільства та окремих споживачів. 

Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на: 
1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що 

реалізується шляхом: 
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом; 
визначення вичерпного переліку документів, що додаються до 

заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких 
документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог 
відповідних ліцензійних умов; 

визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та 
видів господарської діяльності згідно із статтею 7 цього Закону, на які 
відповідний орган ліцензування видає ліцензії; 

2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії 
поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що 
її видав; 

3) принципі дотримання законності; 
4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя 

і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту 
обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави; 

5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що 
передбачає: 

6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується 
шляхом: 

Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються 
на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню. 

Безпосередніми органами ліцензування, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1628. «Про 
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затвердження переліку органів ліцензування», є галузеві міністерства і 
відомства щодо відповідних ліцензованих видів діяльності суб’єктів 
господарювання, їх територіальні органи та держадміністрації. 

Відповідно до ч. 4 ст. 14 ГК України у сфері торгівлі за грошові 
кошти (готівка, чеки, а також із використанням інших форм 
розрахунків і платіжних карток на території України), обміну 
готівкових валютних цінностей (зокрема, операції з готівковими 
платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, з платіжними 
картками) і побутових послуг, інших сферах, визначених законом, 
може здійснюватися патентування підприємницької діяльності 
суб’єктів господарювання. Торговий патент – це державне свідоцтво, 
що засвідчує право суб’єкта господарювання займатися певними 
видами підприємницької діяльності протягом встановленого строку. 

До кінця 2014 року Податковий кодекс України, а саме – стаття 
267 передбачали збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності. Платниками збору були суб’єкти господарювання 
(юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені 
підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку 
торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: 

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, 

визначеним Кабінетом Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної 

валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових 

лотерей). 
Однак, Законом України від 28.12.14 року №71-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» ст. 267 була 
виключена з Податкового кодексу, і, відповідно, з 1 січня 2015 року 
відмінено збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності. Тобто при здійсненні господарської діяльності в 2015 році 
придбавати торгові патенти уже не потрібно. Відтак питання 
патентування підприємницької діяльності на сьогодні не є 
актуальним. 

 
План семінарського заняття № 1

2
 

1. Загальна характеристика дозвільної системи у сфері 
господарювання. 

                                                      
2 Шановні студенти! Нумерація семінарських занять є правильною для cneltynsd 

напрямe підготовки 6.030401і «Правознавство» денної форми навчання. Студентам 

інших форм навчання необхідно звірятися з тематичним планом курсу. Для студентів 

заочної форми навчання та ЛЦДН робочим навчальним планом передбачено замість 

семінарських практичні заняття (необхідно звірятися з тематичним планом курсу). 
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2. Документи дозвільного характеру та порядок їх видачі. 
3. Загальні засади ліцензування певних видів господарської 

діяльності. 
4. Порядок видачі, підстави та умови анулювання та призупинення 

дії ліцензії. Ліцензійні умови. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Дозвільні 
документи. 

2. Реалізація декларативного принципу в дозвільній системі. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Строк дії ліцензії: 
а) не може бути меншим як три роки; 
б) не може бути меншим п’яти років; 
в) може бути більше п’яти років; 
г) не може бути більше трьох років. 

2. Через скільки днів суб’єкт господарювання має право 
провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності 
або видів господарської діяльності у разі, якщо у 
встановлений Законом строк суб’єкту господарювання не 
видано або не направлено документ дозвільного характеру чи 
рішення про відмову у його видачі? 
а) через 1 день. 
б) через 7 календарних днів. 
в) через 10 робочих днів. 
г) через 14 календарних днів. 

3. На які з нижченаведених документів не поширюється дія 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»? 
а) висновок державної екологічної експертизи. 
б) ліцензія на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 
в) дозвіл на виготовлення документів страхового фонду. 
г) погодження ввезення металобрухт. 

 
Задача: 
Приватне підприємство упродовж року торгувало горілчаними 

виробами, не придбавши ліцензії на здійснення цього виду діяльності. 
Податкова інспекція подала до суду позов про ліквідацію 
підприємства. Підприємство проти позову заперечувало, посилаючись 
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на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації 
підприємства. 

Чи необхідна ліцензія для торгівлі алкогольними напоями? Якщо 
так – який порядок її отримання? 

Якими можуть бути правові наслідки здійснення торгівлі 
алкогольними напоями без ліцензії?. Чи може підприємство бути 
ліквідованим? Чи має право податкова служба подавати такий 
позов? 

Яке рішення має прийняти суд? 
 
Література: 1; 2; 8; 11; 12; 16; 34; 35; 36; 39; 40; 43; 48; 59; 71; 72; 

96; 112; 113; 114; 115; 126; 144; 162; 163; 166; 175; 177; 182; 183; 184; 
186; 187; 190; 193; 195; 203; 255; 256; 291; 310; 318; 323; 329; 334; 335; 
336; 337; 353; 388; 430; 457; 464; 473; 500. 

 
* * * 

 
Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції. 
 
Основні терміни та поняття: економічна конкуренція, узгоджені 

дії, антиконкурентні узгоджені дії, монопольне (домінуюче) 
становище, природна монополія, зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем, недобросовісна конкуренція, 
Антимонопольний комітет України. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Економічна конкуренція відображає зв’язок між виробництвом і 
реалізацією продукту. Цей зв’язок є причинно-наслідковим, суттєвим, 
необхідним і повторюваним, тобто об’єктивним економічним 
законом. Закон конкуренції відображує причинно-наслідковий зв’язок 
між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, і 
можливостями реалізувати його з вигодою, насамперед, для покупця, 
а потім уже для виробника. 

Держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами 
господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням 
здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі 
та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору 
необхідного товару і при цьому окремі суб’єкти господарювання не 
визначають умов реалізації товару на ринку. 

Уповноважені органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування повинні здійснювати аналіз стану ринку і рівня 
конкуренції на ньому і вживати передбачених законом заходів щодо 
упорядкування конкуренції суб’єктів господарювання. 
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Студентам слід знати, що розуміють під економічною 
конкуренцією. Необхідно проаналізувати позитивні та негативні риси 
економічної конкуренції, визначити її вплив на розвиток сфери 
господарювання. 

Потрібно розкрити систему органів державної влади та місцевого 
самоврядування, які мають певні повноваження у сфері захисту та 
розвитку економічної конкуренції, визначити їх компетенцію. 

Порушення правил економічної конкуренції спрямоване на те, щоб 
надати певному суб’єкту необґрунтовані переваги на ринку. Особливо 
небезпечним явищем для економічної конкуренції є монополізм. 

Необхідно вміти визначати суб’єкта господарювання, який займає 
монопольне (домінуюче) становище на ринку певних товарів, робіт, 
послуг. Для цього необхідно знати відповідні ознаки. Під час 
вивчення цього питання студентам слід звернути увагу на правила 
визначення монопольного становища двох чи більше суб’єктів 
господарювання. 

Слід зазначити, що сам факт монопольного становища суб’єкта 
господарювання не є правопорушенням, однак часто монополісти 
зловживають своїм становищем. Такі дії і є правопорушенням. 

Студентам слід знати, які дії, відповідно до чинного законодавства, 
можна вважати зловживанням монопольним становищем на ринку 
(недопущення, усунення чи обмеження конкуренції та ряд інших дій, 
спрямованих на утиски прав споживачів та інших суб’єктів, які були б 
неможливими без займання монопольного становища на ринку). 
Необхідно знати конкретні дії, які закон визнає зловживанням 
монопольним становищем на ринку. 

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Поряд із 
зловживанням монопольним становищем на ринку існує ще ряд 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 
наприклад, антиконкурентні узгоджені дії, антиконкурентні дії органів 
влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-
господарського управління та контролю, обмежувальна та 
дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, яка полягає в 
тому, що суб’єкти господарювання схиляють інших суб’єктів до 
вчинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції, а також примушують інших суб’єктів господарювання до 
антиконкурентних узгоджених дій та участі в концентрації суб’єктів 
господарювання. Правопорушенням також є концентрація без 
отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету 
України у разі, якщо наявність такого дозволу необхідна. 

Особливої уваги потребує розгляд такого виду порушень у сфері 
економічної конкуренції, як недобросовісна конкуренція. Під 
недобросовісною конкуренцією розуміють будь-які дії у конкуренції, 
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що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у 
підприємницькій діяльності. Перелік дій, які належать до 
недобросовісної конкуренції, закріплено в Законі України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції». 

Опановуючи цю тему, студенти мають дослідити сутність кожного 
з правопорушень, спрямованих проти нормального розвитку 
конкуренції, з’ясувати, у чому воно полягає, хто є його суб’єктом 
тощо. Необхідно знати заходи впливу, які відповідні органи державної 
влади та місцевого самоврядування мають право застосовувати до 
порушників, заходи відповідальності, передбачені законом 
(накладення штрафу, примусовий поділ, відшкодування шкоди, 
вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу), вилучення 
товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів 
іншого суб’єкта господарювання, спростування неправдивих, 
неточних або неповних відомостей тощо). 

Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на 
нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього 
Закону, законів України «Про Антимонопольний комітет України», 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-
правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. 
 

План семінарського заняття № 2 
1. Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні 

ознаки. Поняття і види конкуренції та монополії. 
2. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. 

Правовий статус антимонопольних органів. 
3. Види порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції. 
4. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви на ринку. 
5. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 
6. Правовий статус антимонопольних органів. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Обмеження конкуренції. 
2. Обмеження монополізму у економіці. 
3. Правовий статус антимонопольних органів в Україні. 
4. Державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства. 
 

Практичні завдання  
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Економічною конкуренцією вважається: 
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а) змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття 
завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 
господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти 
господарювання мають можливість вибирати між кількома 
продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не 
може визначати умови обороту товарів на ринку; 

б) конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, 
внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу 
контролювати ціни й обсяги продажу продукції, яку вони 
виробляють; 

в) конкуренція на ринку з небагатьма великими продавцями 
товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих 
товарів; модель ринкової структури, за якої небагато великих 
фірм монополізують виробництво і реалізацію основної маси 
товарів; 

г) конкуренція, що здійснюється через зниження цін. 
2. Укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, 

прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-
яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, 
бездіяльність) суб’єктів господарювання – це: 
а) економічна конкуренція; 
б) недобросовісна конкуренція; 
в) антимонопольні дії; 
г) узгоджені дії. 

3. Суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) 
становище на ринку товару, якщо: 
а) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; 
б) обмежував виробництво, ринки товарів, техніко-технологічний 

розвиток інвестицій або встановлював контроль над ними; 
в) спотворював результати торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; 
г) застосовував різні умови до рівнозначних угод з іншими 

суб’єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне 
становище в конкуренції. 

 
Задача 
Єдиний в Білозерському районі молокозавод встановив для 

постачальників молока ціни, в півтора рази нижчі, ніж в сусідніх 
районах та областях. Розташовані поблизу молокозаводу 
постачальники, не маючи можливості відвозити молоко на інші 
молокозаводи через значну відстань і відсутність у них відповідного 
транспорту, змушені були віддавати молоко за цими цінами. Однак 
група фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока за 
необгрунтовано низькими, як на їх думку, цінами, звернулася зі 
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скаргою на дії Білозерського молокозаводу до Антимонопольного 
комітету України. Вирішіть справу. 
 

Література: 1; 2; 10; 11; 12; 13; 21; 45; 46; 98; 99; 130; 131; 182; 
183; 184; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 196; 199; 201; 208; 209; 
215; 217; 229; 240; 255; 305; 306; 322; 350; 386; 429; 437; 440; 443; 477; 
479; 491; 504; 506. 
 

* * * 
 
Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю у 

сфері господарювання 
 
Основні терміни та поняття: державний нагляд (контроль), 

заходи державного нагляду (контролю), ризик, прийнятний ризик, 
документальна перевірка, камеральна перевірка, планова перевірка, 
позапланова перевірка, фактична перевірка, журнал реєстрації 
перевірок. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Контроль за здійсненням господарської діяльності полягає в 
забезпеченні додержання органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями і громадянами господарського законодавства України. 

Контроль за здійсненням господарської діяльності здійснюється у 
таких формах: 

1) державний контроль (здійснюється уповноваженими органами 
виконавчої влади); 

2) самоврядний контроль (здійснюється сільськими, селищними, 
міськими, районними та обласними радами); 

3) громадський контроль (здійснюється громадськими 
інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого 
самоврядування; профспілками, спілками споживачів та іншими 
громадськими організаціями). 

Як зрозуміло з формулювання теми – основна увага має бути 
присвячена саме державному контролю. 

Перш за все, слід ознайомитися зі змістом Закону «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарювання», дати 
його загальну характеристику, охарактеризувати його зміст. Закон 
набрав чинності 26 грудня 2007 року і визначає права та обов’язки 
контролюючих органів. 

Вищенаведений Закон розповсюджується на всіх суб’єктів 
господарювання та на всі державні органи, які здійснюють перевірки. 
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Однак є виключення щодо видів діяльності, проведення нагляду за 
якими регламентується профільним законодавством. 

З часу прийняття цього Закону залишаються тільки два типи 
державного нагляду: плановий та позаплановий заходи, які можуть 
відрізнятися за видами (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо). 

Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» повністю змінює 
організацію та проведення перевірок суб’єктів господарської 
діяльності в Україні: визначає правові та організаційні засади, основні 
принципи і порядок здійснення перевірок у сфері господарської 
діяльності, повноваження контролюючих органів, їх посадових осіб і 
права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час 
перевірок. 

Згідно зі ст. 19 ГК України держава здійснює контроль і нагляд за 
господарською діяльністю суб’єктів господарювання у таких сферах: 

– збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей 
суб’єктами господарських відносин – за станом і 
достовірністю бухгалтерського обліку та звітності; 

– фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та 
податкових відносин – за додержанням суб’єктами 
господарювання кредитних зобов’язань перед державою і 
розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного 
законодавства, податкової дисципліни; 

– цін і ціноутворення – з питань додержання суб’єктами 
господарювання державних цін на продукцію і послуги; 

– монополізму та конкуренції – з питань додержання 
антимонопольно-конкурентного законодавства; 

– земельних відносин – за використанням і охороною земель; 
– водних відносин і лісового господарства – за використанням та 

охороною вод і лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів; 
– виробництва і праці – за безпекою виробництва і праці, 

додержанням законодавства про працю; за пожежною, 
екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням 
стандартів, норм і правил, якими встановлено обов’язкові 
вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності; 

– споживання – за якістю і безпечністю продукції та послуг; 
– зовнішньоекономічної діяльності – з питань технологічної, 

економічної, екологічної та соціальної безпеки. 
Статус органів державної влади і посадових осіб, уповноважених 

здійснювати державний контроль і державний нагляд за 
господарською діяльністю, загальні умови і порядок здійснення 
контролю і нагляду визначаються чинним законодавством України. 

Необхідно визначити перелік основних контролюючих органів, їх 
повноваження. Державний контроль за додержанням податкового 
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законодавства здійснюється органами Державної фіскальної служби 
України. 

Державний контроль за додержанням законодавства про захист 
економічної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом 
України та його територіальними відділеннями. 

Державний контроль за цінами здійснюється державними 
інспекціями з контролю за цінами, систему яких очолює Державна 
інспекція з контролю за цінами (сьогодні – у процесі ліквідації, після 
чого функції моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому 
ринку будуть покладені на Державну службу статистики України). 

Державний контроль за використанням і збереженням державних 
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю 
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, 
ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших 
органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних 
установах і у суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують 
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 
використовують державне чи комунальне майно, виконанням 
місцевих бюджетів здійснює Державна фінансова інспекція України. 

Державний контроль за використанням та охороною земель 
здійснює Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру. Державний контроль за використанням та охороною водних 
ресурсів здійснює Державне агентство водних ресурсів України. 
Державний контроль за використанням та охороною лісового 
господарства здійснює Державне агентство лісових ресурсів України. 
Державний контроль за додержанням законодавства про охорону 
земель та водних ресурсів здійснює спеціально уповноважений орган 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

Контролюючі органи здійснюють перевірки двох видів: планові та 
позапланові, які можуть бути як виїзними (здійснюватися за 
місцезнаходженням суб’єкта господарювання або за 
місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу), 
так і невиїзними (здійснюватися шляхом витребування у суб’єктів 
господарювання необхідних для перевірки документів без 
безпосереднього виїзду на об’єкт перевірки). 

Планова перевірка, як правило, проводиться не частіше одного разу 
на календарний рік. Планові перевірки здійснюються виключно згідно 
з планом-графіком контролюючого органу. При складанні цього 
плану-графіка перевіряючі повинні враховувати ступінь ризику 
діяльності суб’єктів господарювання для безпеки життя, здоров’я 
населення та довкілля. 
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Контролюючий орган зобов’язаний визначити критерії, за якими 
суб’єкти господарської діяльності, що підлягають перевірці, мають 
належати до однієї з трьох категорій з високим, середнім та незначним 
ступенями ризику, а також встановити частоту проведення перевірок 
цих суб’єктів відповідно до зазначених категорій. Кожний 
контролюючий орган оприлюднює ці критерії та частоту проведення 
перевірок на власній офіційній сторінці в мережі Інтернет. 

Позапланова перевірка проводиться відповідно до наказу 
центрального органу виконавчої влади, що очолює відповідну систему 
контролюючих органів за місцезнаходженням об’єкта перевірки або за 
місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу 
уповноваженими органами, виходячи з їхніх функціональних 
повноважень, тільки за наявності підстав, вичерпний перелік яких 
викладено у Законі «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», підставами для 
проведення яких є: 

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до 
відповідного контролюючого органу про проведення перевірки за 
його бажанням; 

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 
документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом 
господарювання; 

3) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення 
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення 
планових перевірок контролюючим органом; 

4) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення 
суб’єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у 
цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального 
органу виконавчої влади на його проведення; 

5) неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання 
документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також 
письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких 
документів; 

6) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного 
випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з 
діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті 
питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її 
проведення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні 
(направленні) на проведення перевірки [16]. 

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 
10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – 2 робочі 



53 

дні, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 
проведення позапланової перевірки не допускається. 

Слід детально ознайомитися з умовами допуску до різних видів 
перевірок, реквізитами посвідчень (направлень) на перевірки. Указом 
Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання 
підприємницької діяльності» від 23 липня 1998 р. № 817/98 (має силу 
закону) рекомендовано підприємствам, установам і організаціям усіх 
форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних 
підрозділів представниками контролюючих органів з обов’язковим 
зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і 
прізвища представника, який обов’язково ставить свій підпис у цьому 
журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в 
журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. 

Необхідно з’ясувати основні підстави для недопущення 
співробітників контролюючого органу до проведення заходів 
контролю. 

Порядок оскарження незаконних дії органів контролю та їх 
посадових осіб часто залежить від органу, до якого необхідно 
звернутися. Загальний порядок визначається Законом України «Про 
звернення громадян». 

Одним із органів, виникає потреба оскарження рішень якого 
виникає чи не найчастіше є Державна фіскальна служба України. При 
цьому не варто забувати, що Положення податкового кодексу щодо 
податкових перевірок співвідносяться із нормами Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» як спеціальні із загальними, а, відтак, мають 
вищу юридичну силу у випадку колізій (наприклад, щодо строків 
проведення заходів контролю). 

 
План семінарського заняття № 3 

1. Поняття та види контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів 
господарювання. Загальна характеристика Закону «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарювання». 

2. Основні контролюючі органи. Повноваження державних органів 
при здійсненні заходів контролю. 

3. Умови допуску до здійснення перевірок на підприємстві. 
Організаційні та правові засади забезпечення захисту прав та 
інтересів підприємців у ході здійснення перевірки. 

4. Порядок оскарження незаконних дії органів контролю та їх 
посадових осіб. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Види та особливості перевірок державної податкової служби. 
2. Перевірки суб’єктів господарювання правоохоронними органами. 
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3. Перевірки державної пожежної інспекції та органів санітарного 
контролю. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Розрізняють такі види заходів державного нагляду 
(контролю): 
а) планові; 
б) ситуативні; 
в) термінові; 
г) фактичні; 

2. До основних принципів державного нагляду (контролю) не 
належить принцип: 
а) рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів 

господарювання; 
б) об’єктивності та неупередженості здійснення державного 

нагляду (контролю); 
в) вибірковості здійснення заходів нагляду (контролю); 
г) відкритості, прозорості, плановості й системності державного 

нагляду (контролю). 
3. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у 

присутності: 
а) керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання. 
б) виключно керівника або його заступника. 
в) керівника та адвоката або іншого спеціаліста в області права. 
г) співробітників підконтрольного суб’єкта господарювання. 

 
Задача 
На підприємство «Топаз» з метою здійснення планової перевірки 

з’явилися співробітники ДПІ. Вони мали при собі усі необхідні 
документи для проведення перевірки, однак керівник підприємства 
відмовив у допуску на підприємство, мотивуючи це тим, що його не 
було попереджено про включення підприємства «Топаз» до плану 
перевірок. 

Які підстави для недопущення перевіряючих передбачає 
законодавство? Чи правомірні дії керівника? Якими можуть бути 
наслідки таких дій та необхідні подальші дії керівника? 

 
Література: 1; 2; 8; 11; 16; 40; 116; 141; 165; 167; 168; 169; 178;182; 

183; 184; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 211; 218; 226; 
229; 243; 244; 268. 
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* * * 
 

Модуль 2 
Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин 

 
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове 

регулювання легалізації та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання 

 
Основні терміни та поняття: суб’єкт господарювання, суб’єкт 

підприємницької діяльності, класифікація організаційно-правових 
форм господарювання (КОПФГ), організаційно-правова форма 
господарювання, комерційне (фірмове) найменування, статутний 
капітал, державна реєстрація суб’єкта господарювання легалізація, 
державний реєстратор, реєстраційна картка, статут, модельний 
статут, установчий договір, ліквідація, реорганізація (перетворення, 
поділ, виділ, злиття, приєднання), Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Починати вивчення теми необхідно з детального визначення 
основних понять. Перш за все, необхідно з’ясувати значення термінів 
«суб’єкт господарювання» та «учасник відносин у сфері 
господарювання». Оскільки будь-яке визначення містить у собі 
основні ознаки предмета чи явища, – для його детального 
усвідомлення необхідно проаналізувати всі ознаки суб’єкта 
господарювання, розкрити їхній зміст та значення (визначені у 
ст. 55 Господарського кодексу України). 

Для упорядкування суб’єкти господарювання прийнято 
класифікувати. Класифікацію можна здійснювати за різними 
критеріями. Відповідно до ГК України всі суб’єкти господарювання 
прийнято поділяти на: господарські організації, фізичних осіб-
підприємців, філії та відокремлені підрозділи господарських 
організацій, створені ними для здійснення господарської діяльності. 
За безпосереднім відношенням до здійснення господарської діяльності 
суб’єкти господарювання поділять на: суб’єктів основної ланки 
господарювання, суб’єктів господарського керівництва, господарські 
об’єднання. 

Однак найбільш послідовною ознакою для класифікації суб’єктів 
господарювання є організаційно-правова форма суб’єкта 
господарювання, що характеризує специфіку його створення, 
майнового статусу, характеру його прав та особливості 
відповідальності за зобов’язаннями суб’єкта. 
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Студентам слід знати ознаки, через які розкривається 
організаційно-правова форма, її значення, основні організаційно-
правові форми юридичних осіб – суб’єктів господарювання. 

 
Однією з основних ознак суб’єкта господарювання є легальність 

його існування у такій якості, що передбачає необхідність 
проходження спеціальної процедури легалізації. Вона включає в себе 
два умовних етапи – власне державну реєстрацію, зі здійсненням якої 
закон пов’язує набуття юридичною особою правосуб’єктності, а 
фізичною особою – підприємницької правосуб’єктності, та другий 
етап (деякі дослідники називають його постлегалізаційним), що 
передбачає взяття новоствореного суб’єкта на облік у окремих 
органах державної влади (передусім у органах Державної податкової 
служби та Пенсійного фонду України). 

Виходячи з характеристики дозвільних процедур, необхідних для 
державного підтвердження законності входження суб’єкта в 
господарський оборот, легалізація суб’єктів господарської діяльності 
включає від 1 до 10 і більше складові: 
1) державну реєстрацію суб’єктів господарювання; 
2) ліцензування певних видів господарської (підприємницької) 

діяльності; 
3) патентування деяких видів підприємницької діяльності; 
4) дозвіл (висновок) органів санітарного, пожежного і екологічного 

контролю, органів охорони праці та інших органів на початок 
експлуатації торговельно-промислових об’єктів; 

5) квотування і ліцензування господарської діяльності у ЗЕД; 
6) реєстрація (поставлення на облік) в податкових, митних органах, 

органах соціального і пенсійного страхування; 
7) дозвіл органів Антимонопольного комітету на концентрацію І 

узгоджені дії, що обмежують конкуренцію, тощо. 
Перелік етапів легалізації не є вичерпним і залежить від виду і 

сфери господарської діяльності. їх склад залежить від суспільних 
вимог до безпеки, якості та інших характеристик господарської 
діяльності. Зокрема, в сфері морських перевезень додатково 
встановлюється порядок реєстрації морських суден, у сфері 
автоперевезень – реєстрація і періодичний технічний огляд 
автотранспортних засобів і т. п. [187, с. 80]. 

Основним призначенням державної реєстрації є: 
1) здійснення обліку суб’єктів господарської діяльності; 
2) збір даних про правове, майнове та організаційне становище 

суб’єктів господарювання; 
3) контроль за законністю виникнення, зміни та припинення 

правового статусу суб’єкта господарювання. 
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Отже, легалізація є невід’ємним етапом при започаткуванні будь-
якої господарської діяльності і студенти повинні оволодіти базовими 
правовими нормами, що регламентують цей подекуди складний 
процес. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, регулюються 
Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», іншими нормативно-
правовими актами (ЦК України, ГК України, спеціальні закони, що 
встановлюють особливості правового становища окремих 
організаційно-правових форм господарювання як то Закони України 
«Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про 
кооперацію» тощо). 

Головним нормативним джерелом регулювання означених 
відносин є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців» з основними положеннями якого 
необхідно ознайомитися з метою розкриття порядку й особливостей 
державної реєстрації суб’єктів господарювання. Зверніть увагу, що 
порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців регулюються різними розділами Закону (розділи ІІІ та 
V – відповідно), хоча сам порядок значною мірою є подібним (для 
фізичних осіб – простіший). 

Підприємство може бути створене шляхом його реорганізації 
внаслідок виділення зі складу діючого підприємства чи організації 
одного або кількох самостійних структурних підрозділів, за рішенням 
трудового колективу і за згодою уповноваженого органу або власника. 
Створення підприємств шляхом виділення здійснюється зі 
збереженням за новими підприємствами взаємозобов’язань і 
укладених договорів з іншими підприємствами. 

Підприємство може створюватися внаслідок примусового поділу 
іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства 
України. Примусовий поділ підприємства здійснюється згідно з 
розпорядженням Антимонопольного комітету України та його 
територіальних управлінь. Розпорядження про поділ підприємства-
монополіста є обов’язковим для власника або уповноваженого ним 
органу. Розпорядження про примусовий поділ визначає термін 
створення нових підприємств, який не може бути меншим ніж 
6 місяців. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», державна реєстрація 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним 
реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста 
обласного значення або у районній, районній у містах Києві та 
Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням 
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юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-
підприємця. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для проведення 
державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або 
уповноважена ними особа повинні особисто подати державному 
реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення 
або в разі подання електронних документів подати опис, що містить 
відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) 
такі документи: 
‒ заповнену реєстраційну картку на проведення державної 

реєстрації юридичної особи;  
‒ примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) 

рішення засновників або уповноваженого ними органу про 
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;  

‒ два примірники установчих документів (у разі подання 
електронних документів – один примірник);  

‒ документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за 
проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання 
електронних документів для проведення державної реєстрації 
юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення 
державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного 
розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим 
підписом;  

‒ інформацію з документами, що підтверджують структуру 
власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити 
фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб. 

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту 
в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної 
особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий 
установчий документ. 

У випадках, що передбачені законом, крім документів, які 
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається 
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету 
України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на 
узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання. 

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір 
стати підприємцем відповідно до ст. 42 Закону повинна подати 
державному реєстратору за місцем проживання такі документи:  
‒ заповнену реєстраційну картку на проведення державної 

реєстрації фізичної особи – підприємця;  
‒ копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків;  
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‒ документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за 
проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;  

‒ нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) 
або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо 
заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має 
бажання займатися підприємницькою діяльністю. 

Форми реєстраційних карток затверджено Наказом Міністерства 
юстиції України від 14 жовтня 2011 р. № 3178/5 «Про затвердження 
форм реєстраційних карток». Ознайомтеся зі складом реквізитів 
різних форм реєстраційних карток. 

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» законом можуть бути 
встановлені особливості державної реєстрації об’єднань громадян 
(зокрема професійних союзів), благодійних організацій, партій, 
органів державної влади і місцевого самоврядування, банків, 
торговельно-промислових палат, фінансових установ (зокрема, 
кредитних союзів), бірж, а також інших установ і організацій. 
Наприклад, державна реєстрація банків здійснюється Національним 
банком України відповідно до вимог Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» від 07.12.2000 р. Окрім вищезгаданих установ і 
організацій спеціальні правила державної реєстрації встановлюються 
для засобів масової інформації, установ вищої освіти, охорони 
здоров’я, страхової діяльності тощо [187, с. 83]. 

Розглядаючи питання, присвячене особливостям створення та 
державної реєстрації господарських товариств різних видів слід 
звернути увагу, що специфіка має місце передусім у порядку 
створення, кількості та послідовності необхідних дій. Найбільш 
ускладненою додатковими вимогами є діями є процедура створення 
акціонерного товариства. Вона регламентується розділом ІІ (ст. 9-13) 
Закону «Про акціонерні товариства». Відповідно до ч. 5 ст. 9 
вказаного Закону створення акціонерного товариства здійснюється за 
такими етапами:  

1) прийняття зборами засновників рішення про створення 
акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;  

2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію 
випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку;  

3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій;  

4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера 
цінних паперів;  

5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про 
обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних 
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паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів; 

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників 
товариства; 

7) оплата засновниками повної вартості акцій; 
8) затвердження установчими зборами товариства результатів 

закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників 
товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття 
інших рішень, передбачених законом; 

9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної 
реєстрації; 

10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; 

11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) 
розміщення акцій; 

12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій; 
13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують 

право власності на акції. 
Особливості створення інших організаційних форм господарських 

товариств визначається окремими статтями Закону України «Про 
господарські товариства» (див. статті 2-7, 51-52, 67, 76). 

Поняття «установчі документи» вказує на те, що результатом їх 
складання і реєстрації в установленому законом порядку є створення 
відповідної «установи», тобто, в широкому розумінні, юридичної 
особи. Загальні положення щодо установчих документів суб’єктів 
підприємницької діяльності – юридичних осіб містяться у ст. 87 ЦК 
України, ст. 57 ГК України та ст. 8 Закону України від 15 травня 
2003 p. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців», ч. 3 якої до установчих відносить такі 
документи: 1) установчий акт; 2) статут; 3) засновницький договір; 
4) положення. 

Крім того, особливості змісту установчих документів для різних 
організаційно-правових форм суб’єктів господарювання визначено у 
спеціальних нормативних актах (наприклад, див. ст. ст. 4, 51, 67, 76 
Закону «Про господарські товариства», ст. 10 Закону «Про акціонерні 
товариств» тощо). 

Відповідно до ст. 59 ГК України припинення діяльності суб’єкта 
господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням 
власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням 
інших осіб – засновників суб’єкта господарювання чи їх 
правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за 
рішенням суду. Слід з’ясувати підстави та правові наслідки прийняття 
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кожного з рішень, спрямованих на припинення діяльності суб’єкта 
господарювання. Загальні положення щодо ліквідації юридичних осіб 
визначаються ст. 104-112 ЦК України, ст. 59-61 ГК України, порядок 
державної реєстрації припинення юридичної особи визначається 
розділом IV Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців». 

Окремо слід розглянути порядок припинення підприємницької 
діяльності фізичних осіб – підприємців (розділ VІ вищезгаданого 
закону). 

Зверніть увагу, що в рамках цієї теми не варто детально розглядати 
питання, пов’язані з припиненням підприємницької діяльності 
внаслідок банкрутства, оскільки їм присвячено окрему тему курсу. 

 
План семінарського заняття № 4 

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Організаційно-
правова форма суб’єктів господарювання. 

2. Порядок утворення суб’єкта господарювання – юридичної особи, 
її державна реєстрація, постановка на облік в державних органах 
та установах. 

3. Особливості державної реєстрації та постановки на облік в 
державних органах та установах фізичної особи-підприємця. 

4. Установчі документи юридичної особи: поняття, види, зміст. 
5. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єкта 

господарювання. Форми та порядок реорганізації суб’єктів 
господарювання та порядок її здійснення. 

6. Підстави та порядок ліквідації суб’єкта господарювання. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів господарської 
діяльності. 

2. Ліквідація суб’єкта господарювання: підстави та порядок 
здійснення. Скасування державної реєстрації суб’єкта 
господарювання. 

3. Проблемні питання припинення підприємницької діяльності. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців є об’єктом: 
а) приватної власності; 
б) державної власності; 
в) комунальної власності; 
г) колективної власності. 
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2. З якого моменту юридична особа вважається створеною? 
а) з моменту укладення засновниками установчого договору; 
б) з дня державної реєстрації юридичної особи; 
в) з моменту започаткування підприємницької діяльності; 
г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької 

діяльності. 
3. Що не вказують у статуті товариства? 

а) Органи управління товариством та їхня компетенція. 
б) Порядок прийняття рішень. 
в) Порядок вступу до товариства. 
г) Зобов’язання учасників створити товариство. 

 
Задача 
Громадянин України Васильченко П. P., сплативши спеціальне 

мито та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації 
реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що 
підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за 
підписом усіх членів сім’ї про намір провадити підприємницьку 
діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про 
народження дитини. 

Чи є у державного реєстратора підстави для відмови Васильченку 
у державній реєстрації? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на 
законодавство. 

 
Література: 1; 11; 20; 21; 22; 31; 32; 42; 54; 55; 56; 62; 80; 83; 84; 

96; 110; 117; 179; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 190; 193; 194; 195; 199; 
280; 303; 312; 316; 331; 346; 360; 367; 368; 385; 396; 409; 428; 480; 482; 
495;496; 498; 501; 505. 
 

* * * 
 

Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види 
підприємств 
 

Основні терміни та поняття: підприємство, унітарне 
підприємство, корпоративне підприємство, державне комерційне 
підприємство, казенне підприємство, комунальне підприємство. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Домінуюче місце серед суб’єктів господарювання належить 
підприємствам. Це зумовлено особливими економічними і 
соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме 
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функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у 
продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут 
підприємства як суб’єкта господарювання є центральною частиною 
системи господарського права України, його правовою основою. 

Усі основні закони та інші нормативні акти господарського 
законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового 
становища підприємства. 

Поняття «підприємство» є узагальнюючим. Воно, по-перше, 
визначає підприємства як суб’єкти господарського права стосовно 
всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види 
підприємств). По-друге, це поняття є загальногалузевим, тобто взагалі 
визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, 
транспортні, сільськогосподарські, торговельні та інші підприємства. 

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має 
певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за 
якими кваліфікується як суб’єкт господарювання і суб’єкт права. За 
допомогою цих ознак уніфіковано визначається правове становище 
підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства. 

Згідно з ч. 1 ст. 62 ГК підприємство – це самостійний суб’єкт 
господарювання, створений компетентним органом державної влади, 
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для 
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими 
законами. 

Отже, по-перше, підприємство є самостійним суб’єктом. 
Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних 
і необхідних умов діяльності підприємства як товаровиробника. 
Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що 
підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності має право 
з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать 
законодавству України. 

По-друге, закон визначає, що підприємство – це суб’єкт 
господарювання. Суть визначення «суб’єкт господарювання» полягає в 
тому, що підприємство є товаровиробником, трудовий колектив якого 
на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з 
метою одержання прибутку. Як господарюючий суб’єкт підприємство 
здійснює виробничу, науково-дослідну, торговельну та іншу 
господарську діяльність. Як правило, підприємства належать до 
комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від 
неприбуткових організацій – релігійних, об’єднань громадян тощо), хоч 
можуть створюватися і для некомерційної діяльності (ч. 2 ст. 62 ГК). 

Підприємство – це статутний суб’єкт господарювання. Статут 
підприємства як локальний акт господарського законодавства 
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нормативно визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, 
відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. 
Статут також визначає межі спеціальної правоздатності підприємства 
як юридичної особи. Це один з найважливіших правових актів 
підприємства. 

Підприємство має необхідне для суб’єкта господарювання майно – 
основні й оборотні кошти, інші цінності, якими воно володіє, 
користується і розпоряджається на певному правовому титулі (на 
праві власності, господарського відання чи оперативного управління). 
Це майно юридично відмежоване, як правило, від майна власника 
підприємства і закріплене за підприємством як суб’єктом права. 
Основні й оборотні кошти знаходяться на самостійному балансі, 
гроші – на поточному і рахунку підприємства в банку. 

Підприємства можуть створюватись як для здійснення 
підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. 
Воно є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням 
та ідентифікаційним кодом. Підприємство не може мати у своєму 
складі інших юридичних осіб. 

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні 
можуть діяти підприємства таких видів: 
– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності 

громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); 
– підприємство, що діє на основі колективної власності 

(підприємство колективної власності та корпоративне); 
– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 

територіальної громади; 
– державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 

об’єднання майна різних форм власності). 
В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені 

законом. Зокрема, якщо в статутному фонді підприємства іноземна 
інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається 
підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в 
статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, 
вважається іноземним підприємством. 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування 
статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та 
корпоративні. 

Унітарним, згідно з ч. 4 ст. 63 ГК, є підприємство, яке створюється 
одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує 
відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), 
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через 
керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує 
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його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання 
реорганізації та ліквідації підприємства. 

До різновидів унітарних підприємств насамперед слід віднести 
приватне підприємство з одним засновником. Базою для створення 
такої організаційно – правової форми як приватне підприємство є ГК 
(ст. ст. 63, 113). ЦК, хоча і не містить такої форми, проте дає 
визначення права приватної власності та її об’єктів (ст. 325). 

Приватним підприємством, відповідно до ст. 113 ГК, визнається 
підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох 
громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з 
використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що 
діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – 
юридичної особи. Зважаючи на те, що у цьому підпункті 
розглядаються лише унітарні підприємства, до яких, зокрема, 
належить і приватне підприємство з одним засновником, приватні 
підприємства з декількома засновниками характеризуються при 
розгляді корпоративних підприємств. 

Приватне підприємство з одним засновником діє на основі 
приватної власності фізичної або юридичної особи – суб’єкта 
господарювання. 

Тому для визначення правового статусу приватного підприємства 
найважливішим є встановлення правової належності майна, що 
передається як внесок до його статутного фонду – ним має бути саме 
майно, що знаходиться у приватній і, відповідно, не знаходиться у 
комунальній або державній власності. 

Засновником приватного підприємства може бути фізична особа 
(фізичні особи – при заснуванні приватного підприємства з декількома 
засновниками) – громадянин України, іноземець або особа без 
громадянства або одна юридична особа, що має статус суб’єкта 
господарської діяльності (ст. 55 ГК). Спільного заснування 
приватного підприємства фізичними і юридичними особами, а також 
декількома юридичними особами, на відміну від господарського 
товариства, законодавство не передбачає. 

Приватне підприємство з одним засновником діє як на основі праці 
його засновника, так і з використанням найманої праці. Законодавство 
не забороняє (і не примушує) засновнику самостійно займатися 
видами діяльності, визначених статутом приватного підприємства. У 
разі залучення до цієї діяльності інших осіб на умовах трудового 
договору, їх наймання здійснюється на підставах і в порядку, 
передбаченому законодавством України про працю. 

Інші ознаки приватного підприємства співпадають із загальними 
ознаками підприємства як організаційно-правової форми 
господарювання, розглянутими нами раніше. 



66 

Одним із видів приватних підприємств є фермерське господарство. 
Фермерське господарство – це форма підприємницької діяльності 
громадян із створенням юридичної особи, які виявляли бажання 
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її 
переробною та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних 
ділянках наданих їм для ведення господарської діяльності. 

Державне унітарне підприємство відповідно до ст. 73 ГК є 
підприємством, що утворюється компетентним органом державної 
влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини 
державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до 
сфери його управління. Майно державного унітарного підприємства 
перебуває у державній власності і закріплюється за таким 
підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного 
управління. Найменування державного унітарного підприємства 
повинно містити слова «державне підприємство». Таке підприємство 
не несе відповідальності за зобов’язаннями власника і органу влади, 
до сфери управління якого воно входить. 

Зважаючи на те, що базою для створення державного підприємства 
є державне майно, держава приділяє підвищену увагу використанню 
закріпленого за ним майна; його правовий статус характеризується 
наявністю обмежень, що не є характерними для юридичних осіб 
інших форм власності. 

Так, окрім закріплення майна за державним підприємством не на 
праві власності, а на праві господарського відання (ст. 136 ГК) або 
оперативного управління (ст. 137 ГК), передбачені обмеження на 
передачу безоплатно належного державному підприємству майна, 
встановлено правило щодо відчуження належних такому 
підприємству основних фондів за попередньою згодою органу, до 
сфери управління якого воно входить, як правило, на конкурентних 
засадах (ч. 5 ст. 75; див також ч. 4 ст. 77 ГК), заборонено виступати 
засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, 
господарських товариств, кооперативів (ст. 1 Декрету Кабінету 
Міністрів від 31 грудня 1992 р. № 24-92 «Про впорядкування 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю 
державних підприємств») тощо. 

Законодавством визначаються види діяльності, займатися якими 
можуть винятково державні підприємства. Зокрема, діяльність, 
пов’язана з охороною окремих особливо важливих об’єктів права 
державної власності, перелік яких визначається у встановленому 
Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов’язана з 
проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-
психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, 
виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх 
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космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися 
тільки державними підприємствами та організаціями. 

Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні 
підприємства або казенні підприємства. 

Державне комерційне підприємство є суб’єктом підприємницької 
діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки 
своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання 
майном. 

Майно державного комерційного підприємства закріплюється за 
ним на праві господарського відання. 

Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України. У рішенні про створення казенного підприємства 
визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а 
також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що 
створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства 
проводяться за рішенням органу, до компетенції якого належить 
створення даного підприємства. 

Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві 
оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. 

Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, 
затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл 
на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, 
визначає види продукції (робіт, послуг),на виробництво та реалізацію 
якої поширюється зазначений дозвіл. 

Найменування казенного підприємства повинно містити слова 
«казенне підприємство». 

Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно 
до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно 
входить. 

Комунальне унітарне підприємство, згідно зі ст. 78 ГК, 
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в 
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної 
власності і входить до сфери його управління. Майно комунального 
унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і 
закріплюється за таким підприємством на праві господарського 
відання (комунальне комерційне підприємство)або на праві 
оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). 

Комунальні підприємства виробляють продукцію, виконують 
роботи, надають послуги на визначеній території з метою 
забезпечення потреб інших суб’єктів господарювання та мешканців, 
що проживають на цій території. Це – організація будівництва, 
реконструкції, капітальних ремонтів житлового фонду; здійснення 
житлово-комунальними конторами постійного контролю за 
утриманням в належному стані житлових приміщень державного 



68 

фонду та, на договірній основі, таких, що знаходяться у приватній 
власності. На комунальній власності засновано чимало підприємств із 
обслуговування місцевих енергетичних систем, транспорту та зв’язку, 
шляхового господарства, а також закладів соціального спрямування, 
побутового обслуговування, просвітництва, культури і охорони 
здоров’я. 

Правовий статус комунальних підприємств визначається ст. 78 ГК, 
а також законами, що регулюють діяльність місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування – Закон України 
від 21.05.1997 р «Про місцеве самоврядування в Україні», від 15.01. 
1999 p. «Про столицю України – місто-герой Київ», від 09.04. 1999 р. 
«Про місцеві державні адміністрації» тощо; особливості передачі 
об’єктів, зокрема, підприємств з державної у комунальну власність і 
навпаки визначається Законом України від 03.03.1998 р «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

Правовий статус підприємств споживчої кооперації визначається 
ст. 111 ГК, а також Законом України від 10 квітня 1992 р. «Про 
споживчу кооперацію». Згідно з ч. 8 ст. 111 ГК підприємством 
споживчої кооперації визнається унітарне або корпоративне 
підприємство, утворене споживчим товариством (товариствами) або 
спілкою (об’єднанням) споживчих товариств з метою здійснення 
статутних цілей цих товариств, спілок (об’єднань). 

Підприємством споживчої кооперації визнається підприємство, 
утворене споживчим товариством (товариствами) або спілкою 
(об’єднанням) споживчих товариств. 

Відповідно до ч. 5 ст. 63 ГК підприємство, що утворюється, як 
правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням 
(договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької 
чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного 
управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 
через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у 
розподілі доходів та ризиків підприємства є кооперативним. Як і 
унітарні, корпоративні підприємства характеризуються наявністю 
декількох видів, особливості правового статусу яких будуть нами 
розглянуті. 

Корпоративним приватним підприємством визнається 
підприємство, що діє на основі приватної власності кількох громадян, 
іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням 
найманої праці (ст. 113 ГК). 

За своєю суттю приватне підприємство з декількома засновниками 
близьке до господарського товариства. Проте його правовий статус 
характеризується наявністю деяких обмежень, не притаманних 
господарським товариствам, які розглядаються далі. З іншого боку, 
діяльність корпоративних приватних підприємств менш 
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заформалізована порівняно з господарськими товариствами – на них 
не поширюються вимоги Закону України від 19 вересня 1991 р. № 
1576-ХІІ «Про господарські товариства», зокрема, щодо мінімального 
розміру статутного фонду та інші. 

Приватним підприємством з двома та більше засновниками 
визнається підприємство, засноване кількома фізичними особами. 

На відміну від унітарного, засновниками корпоративного 
приватного підприємства можуть бути лише фізичні особи, що 
випливає з аналізу визначення приватного підприємства, що міститься 
у ст. 113 ГК, згідно з яким засновником унітарного приватного 
підприємства може, зокрема, бути одна юридична особа. Як вже 
йшлося вище, при розгляді унітарного приватного підприємства, 
спільного заснування приватного підприємства фізичними і 
юридичними особами, а також декількома юридичними особами, на 
відміну від господарського товариства, законодавство не передбачає. 

Приватне підприємство з двома та більше засновниками діє на 
основі приватної власності засновників. На відміну від господарського 
товариства, яке може засновуватися за участю державної/комунальної 
власності, приватне підприємство створюється лише на базі приватної 
власності його засновників. Це, зокрема, обумовлено суб’єктним 
складом засновників приватного підприємства, адже фізичні особи не 
можуть здійснювати повноваження власника щодо державного та 
комунального майна. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі: 
а) статуту; 
б) засновницького договору; 
в) положення; 
г) установчого документа; 

2. Підприємство визнається підприємством з іноземною інвестицією, 
якщо в його статутному фонді іноземна інвестиція становить: 
а) не менш як десять відсотків; 
б) хоча б десять відсотків; 
в) більш як десять відсотків; 
г) перевищує десять відсотків. 

3. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємств 
визначаються їх: 
а) положеннями; 
б) статутами; 
в) наказами; 
г) установчими документами. 
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Задача 
Приватне підприємство і троє громадян створили ТОВ «Олкон». 

Невдовзі один з засновників ТОВ, Чехівський М.П., виявив бажання 
продати свою частку в ТОВ. Він запропонував іншим засновникам 
ТОВ викупити його частку. Бажаючих не виявилося. Тоді Чехівський 
продав свою частку третій особі – Паламаренку С.Д. Інші засновники, 
посилаючись на ст.53 ЗУ «Про господарські товариства», заявили, що 
така угода незаконна, бо вони не давали згоди на її укладання. 
Чехівський заперечував, що оскільки ні один із засновників не 
скористався своїм переважним правом викупити його частку, то вони 
не мають права заперечувати проти такої угоди. 

Який порядок уступки частки в статутному фонді ТОВ? 
Чи потрібна була згода всіх засновників на уступку? 
Як би Ви вирішили спір? 
 
 
Література: 1; 5; 11; 15; 20; 22; 24; 31; 32; 42; 62; 104; 108; 109; 

110; 111; 117; 140; 161; 168; 172; 179; 182; 183; 186; 187; 188; 190; 193; 
195; 199; 204; 205; 223; 230; 236; 242; 250; 264; 270; 279; 286; 309; 314; 
332; 333; 356; 362; 363; 371; 404; 427; 433; 444; 470; 482; 488; 493; 498; 
503; 507. 
 

* * * 
 

Тема 8. Господарські товариства 
 

Основні терміни та поняття: господарське товариство, 
(приватне, публічне) акціонерне товариство, товариство з 
обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою 
відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, акція, 
дивіденди. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Однією із найбільш поширених організаційно-правових форм 
суб’єктів господарювання в сучасних умовах є господарські 
товариства, які дозволяють поєднати капітали та/або підприємницьку 
діяльність з метою отримання прибутку. Студентам слід знати їхні 
основні види (акціонерне товариство, товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства). 
Кожному з п’яти названих видів необхідно дати загальну 
характеристику (підвиди, якщо є, порядок заснування, установчі 
документи, мінімальний статутний фонд, відповідальність за 
зобов’язаннями, правовий статус учасників, порядок управління, 
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порядок припинення, виходу одного з учасників тощо). 
Характеристика кожного з видів господарських товариств дозволить, 
узагальнюючи, визначити їхні відмінні та спільні риси, переваги та 
недоліки кожного з видів. 

Основними актами законодавства, що регулюють відносини, які 
виникають у процесі створення, діяльності і припинення діяльності 
господарських товариств є ГК України (ст.ст. 79-92), ЦК України 
(ст.ст. 113-162), Закон України «Про господарські товариства» від 
19 вересня 1991 року і прийнятий 17 вересня 2008 року Закон України 
«Про акціонерні товариства». 

Поняття господарського товариства закріплене одразу в декількох 
законах. Ч. 1 ст. 113 ЦК України і ст. 1 Закону України «Про 
господарські товариства» визначають його як юридичну особу, 
статутний (складений) капітал якої поділений на частки між 
учасниками. Ч. 1 ст. 79 ГК України дає інше визначення: господарські 
товариства – це підприємства, або інші суб’єкти господарювання, 
створені юридичними особами та/або громадянами шляхом 
об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства, 
з метою отримання прибутку. По суті ці визначення не суперечать 
одне одному, хоча відображують різні сутнісні характеристики 
господарського товариства як інституту, що об’єднує групу 
організаційно-правових форм, у яких можуть створюватися юридичні 
особи – суб’єкти господарювання. 

Види господарських товариств встановлені ч. 1 ст. 80 ГК України, 
ч. 2 ст. 113 ЦК України, ч.2 ст. 1 Закону України «Про господарські 
товариства»: це акціонерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 
товариства, командитні товариства. 

Акціонерне товариство (AT) має статутний капітал, розділений на 
певну кількість акцій рівної номінальної вартості, що засвідчують 
корпоративні права акціонерів, несе відповідальність за 
зобов’язаннями тільки своїм майном, при цьому акціонери несуть 
ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах вартості 
акцій, що їм належать (ст. 152 ЦК України, ч. 2 ст. 80 ГК України, ст. 
24 Закону України «Про господарські товариства», ст. 3 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має статутний 
капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчим 
документом, таке товариство несе відповідальність за своїми 
зобов’язаннями тільки своїм майном, а учасники товариства несуть 
ризик збитків, пов’язаний з діяльністю товариства, в межах своїх 
вкладів (ст. 140 ЦК України, ч. 3 ст. 80 ГК України, ст. 50 Закону 
України «Про господарські товариства»). 
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Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) відрізняється від 
ТОВ тільки тим, що в разі недостатності майна товариства, його 
учасники несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному 
установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу 
кожного з учасників (ст. 151 ЦК України, ч. 4 ст. 80 ГК України, ст.65 
Закону України «Про господарські товариства»). 

Повне товариство характеризується тим, що всі його учасники 
відповідно до укладеного між ними договору здійснюють 
підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову 
солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном (ч. 5 ст. 80 ГК України, ст. 119 ЦК України, ст. 66 Закону 
України «Про господарські товариства»). 

Командитне товариство схоже на повне товариство, проте поряд з 
одним або декількома учасниками, які здійснюють від імені 
товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями 
додаткову солідарну відповідальність всім своїм майном, тобто – 
повними учасниками, у товаристві є також вкладники, які не беруть Н 
участі в управлінні товариством і ризикують тільки своїми вкладами 
(ч. 6 ст. 80 ГК України, ст. 133 ЦК України, ст. 66 Закону України і « 
Про господарські товариства»). 

Даний перелік видів господарських товариств України є 
вичерпним: створення господарського товариства не передбаченого 
законом виду , господарського товариства « взагалі» або гібридного 
товариства, що поєднує ознаки різних видів товариств (наприклад – 
AT з додатковою відповідальністю акціонерів, командитного AT), 
неможливе. 

Господарські товариства створюються і діють на підставі 
установчого документа, який визначає найменування і вид товариства, 
предмет і ділі його діяльності, склад засновників або учасників, склад 
і компетенцію органів управління, включаючи перелік питань, за 
якими вимагається одноголосність або кваліфікована більшість 
голосів учасників, порядок формування майна, розподілу прибутків і 
збитків, умови реорганізації і ліквідації товариства. 

Відповідно до ст. 82 ГК України єдиним установчим документом 
AT, ТОВ, ТДВ є статут, єдиним установчим документом повного і 
командитного товариств – засновницький договір. При цьому для 
кожного виду господарських товариств законодавство передбачає 
особливості змісту установчих документів. 

Відповідно до ст. 117 ЦК України, ч.2 ст. 88 ГК України, ст. 11 
Закону України « Про господарські товариства», ст. 29 Закону 
України «Про акціонерні товариства» всі учасники (акціонери) 
господарських товариств зобов’язані: дотримуватися вимог 
установчих документів товариства і виконувати свої зобов’язання 
перед ним; вносити внесок або оплачувати акції в розмірі, порядку і 
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засобами, передбаченими установчими документами; не 
розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію 
про діяльність товариства; виконувати інші обов’язки, передбачені 
чинним законодавством і установчими документами. 

Господарські товариства, а саме – ТОВ, ТДВ, AT можуть 
створюватися не лише кількома, але і однією особою, яка стає їхнім 
єдиним учасником (ч.2 ст. 83, ч.2 ст. 87, ч.2 ст. 114 ЦК України). 

Водночас, повне і командитне товариство можуть бути створені 
тільки кількома особами. 

Відповідно до ст. 114 ЦК України, учасником господарського 
товариства може бути фізична або юридична особа, проте законом 
можуть встановлюватися обмеження щодо участі в господарських 
товариствах. 

Стаючи учасником будь-якого господарського товариства, будь-яка 
особа, незалежно від розміру його частки отримує наступні, спільні 
для всіх господарських товариств і їх учасників права учасника 
(акціонера) господарського товариства (ст. 116 ЦК України, ч. І ст. 88 
ГК України, ст. 10 Закону України «Про господарські товариства», ст. 
25 Закону України «Про акціонерні товариства»): право брати участь в 
управлінні справами товариства в порядку, який визначається 
установчими документами, за винятком випадків, передбачених 
законом; право брати участь у розподілі прибутку товариства і 
отримувати свою частку; право отримувати інформацію про 
діяльність товариства (знайомитися з річними балансами, звітами, 
протоколами зборів); право вийти з товариства (відсутнє в акціонера); 
право здійснити відчуження своєї частки (акцій). 

Корпоративні права відповідно до ст. 167 ГК України, ст. 2 Закону 
України «Про акціонерні товариства», ст. 2 Закону України «Про 
акціонерні товариства» – це сукупність майнових і немайнових прав, 
що виникають з володіння часткою в статутному капіталі (акціями): 
на участь в управлінні товариством; на участь в отриманні частки 
прибутку товариства; на участь в отриманні частки активів товариства 
в разі його ліквідації, а також інших прав, передбачених 
законодавством і установчими документами. Відмінність цієї категорії 
від категорії прав учасника господарського товариства в тому, що 
права учасника – це абстрактна правомочність будь-якого учасника 
будь-якого товариства, незалежно від розміру його частки, тоді-як 
корпоративні права – це права, що виникають з володіння часткою 
певного розміру (певною кількістю акцій ) в конкретному товаристві, 
ці права є різними за обсягом у різних учасників (акціонерів ) і 
відображають ступінь корпоративного контролю даного учасника 
(акціонера) над даним товариством. 

Відповідно до ст. 167 ГК України володіння корпоративними 
правами не є підприємництвом. 
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Таким чином, право на участь у товаристві має будь-яка особа (з 
урахуванням встановлених законом обмежень), права учасника 
господарського товариства має будь-який учасник будь-якого 
господарського товариства, незалежно від розміру його частки, в той 
час, як корпоративні права виникають з володіння часткою певного 
розміру (певною кількістю акцій) в конкретному товаристві і різняться 
за обсягом. 
 

План семінарського заняття № 5 
1. Поняття, ознаки та види (класифікації) господарських товариств. 
2. Поняття, типи і правові засади діяльності акціонерних товариств. 

Особливості їх заснування. 
3. Управління акціонерним товариством. Правове становище 

акціонерів. Дивіденди. 
4. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та 

товариства з додатковою відповідальністю. 
5. Правовий статус повного та командитного товариств. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та значення організаційно-правової форми суб’єкта 
господарювання. 

2. Особливості правового статусу підприємств різних форм 
власності. 

3. Правовий статус органів державної влади та місцевого 
самоврядування у господарських відносинах. 

4. Правове становище виробничих кооперативів. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Для яких господарських товариств установлено мінімальний 
розмір статутного капіталу? 
а) Акціонерне товариство. 
б) Товариство з додатковою відповідальністю. 
в) Товариство з обмеженою відповідальністю. 
г) Повне товариство. 

2. Для яких із названих господарських організацій управління 
господарською діяльністю є основною діяльністю? 
а) Господарське об’єднання. 
б) Виробничий кооператив. 
в) Господарське міністерство (відомство). 
г) Державне підприємство. 

3. Яке з перелічених підприємств належить до господарських 
організацій унітарного типу? 
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а) комунальне; 
б) господарське товариство; 
в) виробничий кооператив; 
г) спільне підприємство. 

 
Задача 
Акціонери публічного акціонерного товариства «АО», що в 

сукупності володіють 8,5 % акцій, поставили перед спостережною 
радою товариства вимогу про скликання у грудні поточного року 
позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку з прийняттям 
правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить 
інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. 
Спостережна рада відмовилася виконати цю вимогу, посилаючись на 
недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень 
наступного року черговими загальними зборами акціонерів. 

На підставі аналізу норм ГКУ та Закону України «Про акціонерні 
товариства» дайте відповідь на запитання: 1) чи можуть акціонери-
ініціатори до проведення позачергових зборів скликати такі збори 
самі; 2) якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві 
щодо управління справами товариства; 3) який Ви можете 
запропонувати вихід із цієї ситуації? 

 
Література: 1; 5; 11; 15; 20; 22; 24; 31; 32; 42; 62; 104; 108; 109; 

110; 111; 117; 140; 161; 168; 172; 179; 182; 183; 186; 187; 188; 190; 193; 
195; 199; 204; 205; 223; 230; 236; 242; 250; 264; 270; 279; 286; 309; 314; 
332; 333; 356; 362; 363; 371; 404; 427; 433; 444; 470; 482; 488; 493; 498; 
503; 507. 
 

* * * 
 

Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших 
суб’єктів господарювання 

 
Основні терміни та поняття: фізична особа – підприємець, 

дієздатність, відповідальність, банкрутство. 
 

Методичні рекомендації до вивчення теми 
Здійснення підприємницькою діяльністю фізичною особою – 

підприємцем є найпростішою організаційно-правовою формою 
реалізації такої діяльності. Водночас, вона не позбавлена певних 
обмежень та недоліків. З усіма перевагами та ризиками провадження 
підприємницької діяльності фізичною особою необхідно 
ознайомитися в межах даної теми. 
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Передусім необхідно приділити увагу питанню відмінностей між 
правовим статусом фізичної особи – громадянина і громадянина – 
підприємця. Зокрема, фізична особа – громадянин виконує у 
повсякденному житті та побуті певну трудову діяльність, але не 
пов’язану з підприємницькою діяльність, не для задоволення 
соціальних, а для особистих потреб. Наприклад, в ст. 2 Закону 
України від 15.03.2003 р. «Про особисте селянське господарство» 
(далі – ОСГ) передбачено, що таке господарство – це господарська 
діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною 
особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 
родинних відносинах і суспільно проживають, з метою задоволення 
особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання 
послуг з використанням майна ОСГ, у т.ч. у сфері сільського зеленого 
туризму. 

Діяльність пов’язана з веденням особистого селянського 
господарства, не відноситься до підприємницької діяльності. 
Регулюється Конституцією України, Земельним кодексом, ЦК, 
Законом про ОСГ, та іншими нормативно – правовими актами, без 
посилання на ГК і відповідно не є предметом правового регулювання 
господарського права. 

У загальному вигляді право особи на здійснення підприємницької 
діяльності зафіксоване в ст. 42 Конституції України, яка визначає, що 
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом.  

Це найпростіша форма підприємництва, що здійснюється від свого 
імені, на свій ризик громадянами, які відповідають усім майном, що 
належить їм на праві приватної власності, за своїми обов’язками у 
сфері підприємництва (за винятком майна, на яке відповідно до закону 
не може бути поширене стягнення). Вимоги кредиторів фізичної 
особи – суб’єкта підприємництва задовольняються за рахунок 
належного їй майна, на яке може бути звернене стягнення. Перелік 
майна громадян, на яке не може бути звернене стягнення, 
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Він 
стосується громадян та підприємців. На відміну від інших форм 
підприємництва ця форма підприємництва не припускає створення 
юридичної особи, об’єднання майна і внесків осіб, а ґрунтується на 
приватному господарюванні. 

Спеціального нормативного акта, який встановлював би правовий 
статус громадянина-підприємця, на сьогодні не існує. Відповідні 
положення щодо права фізичної особи на зайняття підприємницькою 
діяльністю містяться у гл. 13 ГК України, гл. 5 ЦК України та у 
відповідних галузевих документах, що регулюють відповідний вид 
діяльності. 



77 

Загальне визначення фізичної особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності міститься у підпункті 3.8.1 п. 3.8 ст. 3 Класифікації 
організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затв. 
наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97, 
відповідно до якого підприємцем є фізична особа, яка є громадянином 
України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що 
здійснює підприємницьку діяльність. 

Громадянин за жодних умов не може змінити свого статусу 
фізичної особи. Цей статус втрачається лише з його смертю і не 
пов’язаний, зокрема, з обсягом його правоздатності та дієздатності та 
іншими чинниками. Він може бути позбавлений статусу суб’єкта 
підприємницької діяльності (добровільно або примусово), проте його 
статус як фізичної особи від цього не змінюється. 

Громадянин-підприємець в жодному разі не може набути статусу 
юридичної особи. Згідно зі ст. 80 ЦК України юридичною особою є 
організація, створена і зареєстрована у встановленому законом 
порядку. Відповідно, громадянин не може стати організацією. Він 
може стати засновником організації, її акціонером, укласти з нею 
господарський договір тощо. Проте, як йшлося вище, від цього його 
статус фізичної особи не втрачається. 

Фізичними особами – підприємцями можуть бути громадяни, не 
обмежені законом у правоздатності або дієздатності. Отже, не можуть 
бути суб’єктами підприємництва особи, визнані у встановленому 
порядку недієздатними або обмежено дієздатними. 

Крім того, не допускається зайняття підприємницькою діяльністю 
посадовими особами органів державної фіскальної служби, 
державними службовцями (ч. 1 ст. 25 Закону України від 14 жовтня 
2014 р. № 1700-VІI «Про запобігання корупції»), прокурорами і 
слідчими прокуратури (ч. 2 ст. 18 Закону України від 14 жовтня 
2014 р. № 1697- VІI «Про прокуратуру»), військовослужбовцями (абз. 
4 ч. 1 ст. 8 Закону України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей»), нотаріусами (ч. 2 ст. 3 Закону України від 2 вересня 1993 р. № 
3425-ХІІ «Про нотаріат»), відповідними посадовими особами органів 
місцевого самоврядування (див., зокрема, ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 
55 Закону України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні») тощо. Нарешті, відповідно до ст. 5 
Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 24-92 
«Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 
створених за участю державних підприємств» керівникам, 
заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, 
їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних 
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органів, органів місцевого і регіонального самоврядування 
забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. 

Фізична особа – підприємець самостійно діє на ринку, вступаючи у 
відносини, набуваючи при цьому відповідних прав та обов’язків. 
Навіть якщо безпосереднє управління його бізнесом здійснює інша 
особа (наприклад, у кафе, що належить приватному підприємцю, є 
директор), стороною відповідних відносин юридично є саме 
громадянин-підприємець (угоди укладаються від його імені, на його 
ім’я отримуються ліцензії та інші дозволи, він несе майнову та іншу 
відповідальність за результати підприємницької діяльності). Він є 
повноцінним самостійним суб’єктом ринку – суб’єктом 
господарювання (п. 2 ч. 2 ст. 55 ГК України). 

Громадянин-підприємець здійснює діяльність в межах 
універсальної правоздатності – права займатися підприємницькою 
діяльністю, передбаченого ст. 42 Конституції України. Це означає 
можливість особи займатися будь-яким видом підприємницької 
діяльності, здійснення якого не суперечить законодавству. Він діє без 
установчих документів на відміну від юридичної особи, яка діє в 
межах спеціальної правоздатності та обмежена видами діяльності, 
встановленими засновниками в установчих документах. 

Згідно з ч. 5 ст. 128 ГК України громадянин-підприємець здійснює 
свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до 
принципів, передбачених у ст. 44 ГК України, зокрема, він може 
здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб 
ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не 
суперечать закону. Зважаючи на визначення господарської діяльності, 
що наводиться у ст. 3ГК України, у широкому значенні вони можуть 
виготовляти та реалізовувати продукцію, виконувати роботи чи 
надавати послуги вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. 

Проте законодавство містить обмеження щодо можливості 
провадження приватними підприємцями певних видів діяльності, 
Поряд із загальними обмеженнями у здійсненні підприємницької 
діяльності. Необхідно з’ясувати, які види діяльності фізичні особи як 
суб’єкти підприємницької діяльності не можуть здійснювати (зокрема, 
це надання фінансових послуг, діяльність у сфері організації 
телебачення і радіомовлення, космічна діяльність, діяльність у сфері 
загальної середньої та вищої освіти тощо). 

Слід звернути увагу, що чинне законодавство України не 
передбачає виокремлення майна, яке використовується підприємцем 
для здійснення підприємницької діяльності, із загальної маси 
належного цьому громадянинові майна. Так, ч. 2 ст. 128 ГК та ч. 1 
ст. 52 ЦК прямо встановлюють правило про те, що громадянин-
підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
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підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, на яке відповідно до 
закону може бути звернено стягнення. Фізична особа-підприємець, 
яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою 
у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при 
поділі цього майна (ч. 2 ст. 52 ЦК). За рішенням суду за відповідними 
зобов’язаннями може бути звернено стягнення на все належне 
приватному підприємцеві майно, в тому числі і те, яке він не 
використовував для зайняття підприємницькою діяльністю (приватна 
квартира, дача, меблі, автомашина тощо). Зважаючи на наявність 
повної відповідальності за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, всім своїм майном, громадянин-
підприємець провадить підприємницьку діяльність без формування 
статутного, резервного та інших фондів. 

Фізична особа – підприємець має можливість не відкривати 
банківський рахунок, працювати виключно за готівкові кошти і 
використовувати готівкову виручку на свій розсуд. Такий висновок 
випливає з факту відсутності у законодавстві положень щодо 
обов’язкової наявності у суб’єкта підприємницької діяльності – 
фізичної особи відповідних рахунків, на відміну від підприємств, для 
яких така наявність є однією з основних знак (ч. 4 ст. 62 ГК України). 
Фізична особа набуває статусу суб’єкта підприємницької діяльності за 
умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Слід 
зупинитися на особливостях державної реєстрації фізичних осіб – 
підприємців. 

 
 
План семінарського заняття № 6 

1. Правове становище фізичної особи-підприємця. 
2. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності 

фізичними особами. 
3. Види та особливості правового становища некомерційних 

суб’єктів господарювання. 
4. Філії та представництва підприємств. Правовий статус дочірніх 

підприємств. 
5. Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми, 

правове становище. Холдингові компанії. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Філії та представництва підприємств. Правовий статус дочірніх 
підприємств. 

2. Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми, 
правове становище. Холдингові компанії. 

3. Фермерське господарство. 
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4. Виробничі кооперативи. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Вставте пропущене слово у наступне законодавче положення: 
«Протягом __ років після визнання фізичної особи – підприємця 
банкрутом ця особа не може бути зареєстрована як фізична особа-
підприємець, придбавати майно або грошові кошти у кредит, 
укладати договір поруки, передавати майно у заставу»: 
а) шести; 
б) семи; 
в) п’яти. 
г) трьох; 

2. Фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за 
зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, 
своїм особистим майном і: 
а) частиною спільного майна подружжя; 
б) часткою у праві спільної сумісної власності подружжя; 
в) усім майном подружжя; 
г) майном іншого з подружжя. 

3. Не допускається звернення стягнення на паливо належне фізичній 
особі-підприємцеві, потрібне для обігрівання приміщень 
протягом: 
а) 1 року; 
б) 1 місяця; 
в) 6 місяців; 
г) 3 місяців. 

 
Задача 
Командитне товариство, що складається з одного повного учасника 

і трьох вкладників, які мають рівні частки, визнане банкрутом. 
Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 450 тис. грн. 
перевищують його майнову базу навіть після вжиття заходів до 
стягнення кредиторської заборгованості. При цьому виявилося, що 
вкладники лише на 25% сплатили свої вклади до статутного фонду, 
розмір якого відповідно до установчого договору становить 36 тис. 
грн. 

Який розмір вкладів (і часток у статутному фонді) повного 
учасника і вкладників? 

У якому розмірі кожний з них нестиме майнову відповідальність за 
борги товариства? 

Якою буде відповідальність вкладників – солідарною чи частковою ? 
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Література: 1; 5; 11; 16; 20; 33; 41; 64; 66; 118; 119; 120; 121; 122; 
123; 124; 125; 136; 137; 138; 139; 170; 176; 179; 182; 183; 184; 186; 187; 
188; 190; 193; 194; 195; 199; 296; 233; 247; 263; 269; 271; 277; 278; 292; 
298; 301; 302; 339; 341; 384; 387; 401; 403; 406; 408; 411; 442; 454; 466; 
468; 489. 
 

* * * 
 

Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері 
господарювання 

 
Основні терміни та поняття: речові права, право власності 

(суб’єктивне та об’єктивне), форми власності, право приватної 
власності, право комунальної власності, право державної власності, 
правовий режим майна, право оперативного управління, право 
повного господарського відання, право оперативного використання 
майна, правовстановлюючий документ, основні фонди, оборотні 
засоби, кошти, товари, прибуток, збитки, право інтелектуальної 
власності, винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для 
товарів та послуг, цінні папери, корпоративні права, природні 
ресурси, приватизація. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Майнова основа є неодмінною передумовою для здійснення 
господарської діяльності. Почати розгляд теми доцільно із зазначення 
того факту, що основу правового режиму суб’єктів господарювання, 
на якій базується їхня господарська діяльність, становлять право 
власності та інші речові права. Слід детально розкрити зміст поняття 
правового режиму майна суб’єкта господарювання, визначити його 
складові, чинники, від яких він залежить, на що цей режим впливає. 

Необхідно дати визначення права власності в об’єктивному та 
суб’єктивному значенні, розкрити форми та види власності в Україні. 
Особливу увагу слід приділити колективній формі власності, яка після 
припинення чинності Закону України «Про власність» жодним 
нормативним актом послідовно не визначається. У зв’язку з цим 
необхідно простежити еволюцію форм власності в нашій державі, 
починаючи з моменту здобуття незалежності. Зокрема, необхідно 
з’ясувати, до якої форми власності та чому слід відносити майно, яке 
раніше було прийнято відносити до колективної форми власності (до 
приватної). 

Зміст суб’єктивного права власності прийнято розкривати через 
правомочності власника. Традиційно це три повноваження власника: 
володіння, користування і розпорядження. Однак щодо суб’єктів 
господарювання прийнято виділяти ще одну групу правомочностей 
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власника – організаційно-установчі. Не всі погоджуються з їх 
віднесенням до окремої категорії, однак зміст цих повноважень 
закріплено в законодавстві, зокрема ГКУ (ст. 135), і не викликає 
суперечностей, тому студентам необхідно їх знати і розуміти їхнє 
значення. 

Як було згадано вище, право власності є лише одним із видів 
правового режиму майна суб’єктів господарювання. Іншими 
різновидами є правові титули майна суб’єктів господарювання, 
похідні від права власності: право повного господарського відання, 
право оперативного управління, право оперативного використання 
(деякі дослідники також відносять до них довірчу власність, право 
володіння та користування, які регламентуються Цивільним кодексом 
України). 

Студентам необхідно розкрити ознаки цих правових титулів (зміст 
повноважень суб’єкта господарювання щодо такого майна, випадки, в 
яких застосовується цей режим, межі втручання власника майна у 
господарську діяльність суб’єкта господарювання, майно якого 
закріплене за ним на цьому правовому титулі, тощо). 

Тема, яка розглядається, передбачає з’ясування значення терміну 
«майно суб’єкта господарювання». Згідно зі ст. 139 ГКУ, майном 
визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи 
нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються 
чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та 
відображаються в їхньому балансі або враховуються в інших 
передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. 

Студентам потрібно знати, що може входити до складу майна 
суб’єкта господарювання. Для цього доречно визначити підходи до 
класифікації та, відповідно до них, різні види майна (рухоме і 
нерухоме, за ознакою оборотоздатності, матеріальні та нематеріальні 
активи тощо). 

У ст. 139 ГКУ наведено класифікацію майнових цінностей залежно 
від економічної форми, якої вони набувають у процесі здійснення 
господарської діяльності, а саме: основні фонди, оборотні засоби, 
кошти, товари. Студента необхідно знати склад кожної з цих 
категорій, характеризувати їх у розгорнутій формі (зокрема, 
класифікувати майно у складі основних фондів за термінами 
амортизації). Потрібно знати, коли у складі майна суб’єктів 
господарювання прийнято виділяти спеціальні фонди та резерви, який 
порядок їхнього формування. 

Окремо необхідно зупинитися на порядку формування майна 
підприємств (внески засновників, доходи, капіталовкладення і дотації 
з бюджетів, надходження від продажу майна, кредити, безоплатні та 
благодійні внески, пожертвування організацій і громадян тощо), а 
також на підставах майнових прав та обов’язків суб’єктів 
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господарювання (угоди, акти органів державної влади та місцевого 
самоврядування, створення, придбання майна, заподіяння шкоди 
тощо). Зокрема, доцільно стисло охарактеризувати приватизацію 
державного та комунального майна: визначити її об’єкти, розкрити 
порядок, охарактеризувати нормативно-правові акти, якими вона 
регулюється, проаналізувати шляхи приватизації (конкурентні та 
неконкурентні), її види. 

Усі подальші питання присвячено особливостям правового режиму 
окремих видів майна суб’єктів господарювання: природних ресурсів, 
прав інтелектуальної власності, корпоративних прав, цінних паперів. 
Їх можна характеризувати за таким орієнтовним планом: безпосередні 
предмети права власності, умови набуття права власності на них чи 
отримання їх у користування, порядок використання, обмеження у 
цьому, порядок управління таким майном, особливості відчуження, 
передачі в користування. 

 
План лекційного заняття 

1. Право власності: поняття, форми, зміст. Правовий режим майна. 
2. Правові титули майна суб’єктів господарювання. 
3. Об’єкти права власності суб’єктів господарювання (склад і 

порядок формування). 
4. Особливості правового режиму окремих об’єктів права власності. 

 
План семінарського заняття № 7 

1. Правовий режим і склад основних, оборотних та спеціальних 
фондів підприємства. Порядок та джерела їх формування. 

2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
3. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері 

господарювання. 
4. Цінні папери: поняття, види, обіг. Акції. 
5. Корпоративні права та корпоративні відносини. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Правове регулювання приватизації державного та комунального 
майна. 

2. Спеціальні фонди і резерви у складі майна суб’єктів 
господарювання. 

3. Особливості оренди державного та комунального майна у сфері 
господарювання. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що складає основний зміст права власності? 
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а) Право володіння. 
б) Право володіння, користування і розпорядження майном. 
в) Право оперативного управління. 
г) Право розпорядження. 

2. Суб’єкт господарювання не може володіти майном на підставі 
такого правового титулу: 
а) Права власності. 
б) Права повного господарського відання. 
в) Права оперативного використання. 
г) Права оперативного управління. 

3. Для яких суб’єктів господарювання законом передбачено 
неодмінне створення «обов’язкових резервів»? 
а) Господарських товариств. 
б) Виробничих кооперативів. 
в) Банків. 
г) Державних підприємств. 

 
Задача 
Державне підприємство внаслідок господарської діяльності 

отримало дохід. З грошових коштів, що склали дохід зазначеного 
підприємства, останнє придбало легковий автомобіль для своїх 
потреб. 

На підставі опрацювання норм ГКУ та ЦКУ дайте відповідь на 
наступні запитання: 1) чи правомірне придбання зазначеного 
автомобіля; 2) чи є державна установа власником переданого їй 
майна; 3) який правовий режим майна встановлено законодавством 
України для державних установ; 4) які правомочності державної 
установи щодо закріпленого за нею майна? 

 
Література: 1; 5; 11; 16; 20; 33; 41; 64; 66; 118; 119; 120; 121; 122; 

123; 124; 125; 136; 137; 138; 139; 170; 176; 179; 182; 183; 184; 186; 187; 
188; 190; 193; 194; 195; 199; 296; 233; 247; 263; 269; 271; 277; 278; 292; 
298; 301; 302; 339; 341; 384; 387; 401; 403; 406; 408; 411; 442; 454; 466; 
468; 489. 
 

* * * 
 
 

Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. 
Господарський договір 

 
Основні терміни та поняття: господарське зобов’язання, 

майново-господарське зобов’язання, організаційно-господарське 
зобов’язання, соціально-комунальне зобов’язання, публічне 
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зобов’язання, альтернативне зобов’язання, солідарне зобов’язання, 
субсидіарне зобов’язання, акцесорне зобов’язання, неустойка, штраф, 
пеня, застава, завдаток, порука, гарантія, притримання майна 
боржника, збитки, господарський договір, зміст господарського 
договору, форма господарського договору, істотні умови, звичайні 
умови, випадкові умови, оферта, акцепт, недійсність господарського 
договору, реституція, тендер, аукціон, ярмарок. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Господарські зобов’язання є надзвичайно важливими 
правовідносинами, які пронизують практично всі відносини у сфері 
господарювання. Розгляд цієї теми необхідно розпочати з визначення 
господарського зобов’язання, яке виникає між суб’єктом 
господарювання та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання з підстав, передбачених законодавством. Необхідно 
розкрити склад (суб’єкти, об’єкти і зміст) господарського 
зобов’язання, підстави їх виникнення, ознаки, які відрізняють цей вид 
зобов’язань від усіх інших (у першу чергу – цивільно-правових). 

Потрібно визначити та пояснити, які зобов’язання визнаються 
майново-господарськими, якими законодавчими актами вони 
регулюються, які особи можуть бути їхніми суб’єктами. Які 
зобов’язання визнаються організаційно-господарськими, між ким і за 
яких обставин вони виникають? 

Крім основних видів господарських зобов’язань, які було згадано 
вище, прийнято виділяти ще два види – соціально-комунальні та 
публічні зобов’язання. Охарактеризуйте їх (коли і між ким виникають, 
їхній зміст тощо). 

Основна мета існування господарських зобов’язань – їхнє належне 
виконання. Цивільним та господарським законодавством 
встановлюються загальні принципи та вимоги виконання 
господарських зобов’язань (належне виконання: реальне, належними 
суб’єктами, належним предметом, у належному місці, у належний час 
тощо). Їхнє значення необхідно розкрити. Також потрібно зазначити 
випадки, коли законодавством допускається відступ від зазначених 
принципів. 

Належне виконання господарських зобов’язань забезпечується 
заходами захисту прав і відповідальності учасників господарських 
відносин, передбаченими законодавством. За погодженням сторін 
можуть застосовуватися певні види (способи) забезпечення виконання 
зобов’язань (цивільно-правові та господарсько-правові). Їх необхідно 
назвати та охарактеризувати, вказавши на можливі випадки 
застосування. 

Однією з найпоширеніших підстав виникнення господарських 
зобов’язань є господарський договір. Зміст господарського договору 
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становлять його умови, визначені за угодою сторін, спрямованою на 
встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як 
погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові 
умови відповідно до законодавства. Тому необхідно визначити, які 
умови договору є істотними, без яких договір не вважатиметься 
укладеним (завжди – умови щодо предмета, ціни, строків дії договору, 
для окремих видів договорів – свої умови). Які умови господарського 
договору є звичайними і випадковими, яке їхнє місце і значення в 
договорі? 

Для розкриття теми також необхідно розкрити загальні умови та 
порядок укладання господарських договорів, які породжують 
господарські зобов’язання, в якій формі вони укладаються. Як 
розуміти господарський договір у формі єдиного документа, що таке 
спрощена форма господарського договору? Особливу увагу слід 
приділити процедурі укладання договору, регулюванню узгодження 
розбіжностей, які виникають при укладанні договорів (протокол 
розбіжностей, заходи врегулювання розбіжностей). Окремо необхідно 
сказати про особливості укладання господарських договорів на 
виконання державного замовлення, договорів, що укладаються на 
ярмарках, відкритих торгах, аукціонах, на біржах тощо. 

Разом з укладанням господарських договорів студентам слід 
засвоїти порядок їхньої зміни та припинення, зокрема у випадках 
нотаріального посвідчення чи державної реєстрації договору, в 
судовому порядку. Що може бути об’єктивною підставою для таких 
дій? Крім того, у передбачених законом випадках господарське 
зобов’язання може бути на вимогу однієї зі сторін або відповідного 
органу державної влади визнано судом недійсним повністю або 
частково. Студенти мають знати такі випадки, повинні вміти розкрити 
наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним, пояснити, 
коли і за рішенням якого органу в дохід держави стягується все 
отримане обома сторонами за зобов’язанням, а коли – тільки з однієї зі 
сторін, а також коли кожна сторона зобов’язана повернути другій 
стороні все отримане за зобов’язанням. 

 
 
План лекційного заняття 

1. Господарські зобов’язання: поняття, ознаки, підстави виникнення. 
2. Види господарських зобов’язань. 
3. Загальні принципи виконання зобов’язань. 
4. Поняття, ознаки та види господарського договору. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та ознаки господарського договору. Класифікації 
господарських договорів. 



87 

2. Зміст і форма господарського договору. Види умов 
господарського договору. 

3. Порядок укладення, зміни та припинення господарських 
договорів, визнання їх недійсними та неукладеними. 

4. Способи забезпечення належного виконання договірних 
зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних 
зобов’язань. 

5. Конкурсні способи укладання господарських договорів. Конкурсні 
торги (тендери). 

6. Особливості укладення договорів на біржі, ярмарку, відкритих 
торгах. 

7. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. 
Припинення господарських зобов’язань. 

8. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними: 
підстави та правові наслідки. 

9. Юридична техніка складання договорів та їх аналіз. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Оферта – це: 
а) Пропозиція укласти договір. 
б) Прийняття пропозиції укласти договір. 
в) Відмова від пропозиції укласти договір. 
г) Строк для відповіді на пропозицію укласти договір. 

2. Умови, без погодження яких господарський договір не вважається 
укладеним, називаються: 
а) Законними. 
б) Істотними. 
в) Звичайними. 
г) Важливими. 

3. Гарантом може виступати: 
а) Фізична особа-підприємець. 
б) Будь-яка юридична особа. 
в) Фізична особа або банк. 
г) Банк, інша фінансова установа, страхова організація. 

 
Задача 
Приватне підприємство «Зерно-експорт», маючи оригінальний 

примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської 
продукції з селянським (фермерським) господарством «Хліб», внесло 
в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське (фермерське) 
господарство «Хліб» відмовилось від здійснення поставки за 
зазначеною у примірнику договору ПП «Зерно-експорт» ціною. 
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ПП «Зерно-експорт» звернулося до господарського суду з позовною 
заявою про спонукання С(Ф)Г «Хліб» до виконання умов договору 
поставки. 

На підставі аналізу відповідних норм ГКУ та ЦКУ дайте відповідь 
на наступні запитання: 1) яке рішення має винести господарський 
суд; 2) чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до 
господарських договорів; 3) якщо так, то розкрийте порядок зміни 
умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення 
чинного законодавства України. 

 
Література: 1; 2; 5; 6; 7; 9; 11; 14; 16; 29; 30; 34; 35; 49; 50; 57; 58; 

60; 61; 68; 92; 94; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 109; 115; 116; 
118;119; 132; 134; 163; 164; 167; 169; 175; 176; 179; 182; 183; 184; 186; 
187; 188; 190; 193; 194; 195; 199; 216; 219; 220; 227; 252; 259; 260; 288; 
289; 293; 317; 321; 328; 340; 343; 344; 345; 359; 372; 374; 375; 375; 377; 
379; 391; 393; 395; 402; 407; 412; 426; 429; 431; 445; 446; 447; 448; 455; 
462; 463; 496; 472; 474; 478; 483; 485; 490. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання 
 
Основні терміни та поняття: господарсько-правова 

відповідальність, господарське правопорушення, договірне 
правопорушення, позадоговірне правопорушення, презумпція вини 
боржника, солідарна відповідальність, регрес, господарсько-правові 
санкції, відшкодування збитків, штрафні санкції, неустойка, штраф, 
пеня, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські 
санкції, кримінальна відповідальність, адміністративна 
відповідальність. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову 
відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом 
застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах 
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і в порядку, передбачених Господарським кодексом України, іншими 
законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно 
гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та 
держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам 
господарських відносин, завданих унаслідок правопорушення, і 
забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Необхідно 
розкрити ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності, 
згідно з якими потерпіла сторона має право на відшкодування збитків 
незалежно від того, чи є застереження про це в договорі, сплату 
штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також відшкодування 
збитків не звільняють правопорушника від виконання прийнятих 
зобов’язань у натурі (без згоди іншої сторони). У господарському 
праві неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження 
відповідальності виробника (продавця) продукції. 

Необхідно зупинитись на визначенні господарських санкцій, 
пояснити, що у сфері господарювання застосовуються такі види 
господарських санкцій: відшкодування збитків, штрафні санкції, 
оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції, які 
застосовуються з ініціативи учасників господарських відносин, а 
адміністративно-господарські – уповноваженими органами державної 
влади або місцевого самоврядування. 

Потрібно розкрити підстави господарсько-правової 
відповідальності, зокрема зазначити, що підставою є вчинене 
учасником господарських відносин правопорушення у сфері 
господарювання. Навести визначення господарського 
правопорушення, проаналізувати такі умови відповідальності, як факт 
господарського правопорушення, протиправна поведінка 
правопорушника, причинний зв’язок між завданими збитками та 
поведінкою правопорушника і вина правопорушника. Пояснити, що 
згідно з Господарським кодексом України учасник господарських 
відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання 
господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення 
господарської діяльності, якщо він не доведе, що ним вжито всіх 
залежних від нього заходів для недопущення господарського 
правопорушення, або якщо не доведе, що належне виконання 
зобов’язання виявилося неможливим унаслідок дії непереборної сили, 
тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які можуть виникнути 
при здійсненні окремих видів господарської діяльності (презумпція 
вини боржника). 

Потрібно розкрити досудовий порядок реалізації господарсько-
правової відповідальності, з’ясувати, які дані повинні бути вказані в 
претензії, які документи додаються до неї, ким вона підписується і в 
який спосіб надсилається адресату, які строки її розгляду і значення. 
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Учасник господарських відносин, який порушив господарське 
зобов’язання або встановлені вимоги щодо здійснення господарської 
діяльності, повинен відшкодувати завдані ним збитки суб’єкту, права 
або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються 
витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її 
майна, а також не отримані нею доходи, які управнена сторона 
одержала б у разі належного виконання зобов’язання або дотримання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною. 
Необхідно пояснити, які збитки включаються до складу тих, що 
підлягають відшкодуванню, які ціни враховуються при визначенні 
розміру збитків. Розкрити умови і порядок відшкодування збитків. 
Слід зупинитись також на особливостях солідарного відшкодування 
збитків, коли заподіяння шкоди відбулось одночасно кількома 
учасниками господарських відносин. 

Необхідно дати визначення штрафних санкцій, таких, як неустойка, 
штраф у прямому розумінні, пеня. Пояснити, в який спосіб 
визначається розмір штрафних санкцій, який порядок застосування 
штрафних санкцій і в яких випадках можливе зменшення розміру 
штрафних санкцій. Зазначити також, що сплата штрафних санкцій за 
невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання 
не звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім 
випадків, передбачених ч. 3 ст. 193 Господарського кодексу України. 

Слід зазначити, що за порушення господарських зобов’язань до 
суб’єктів господарювання можуть застосовуватись оперативно-
господарські санкції, тобто заходи оперативного впливу на 
правопорушника з метою припинення або попередження повторення 
порушень зобов’язання, що застовуються сторонами зобов’язання в 
односторонньому порядку. Однак необхідно зауважити, що до 
суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути 
вжиті лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких 
передбачено договором. 

Також слід проаналізувати такі види оперативно-господарських 
санкцій: одностороння відмова від виконання свого зобов’язання 
управненою стороною, зі звільненням її від відповідальності за це в 
разі порушення зобов’язання другою стороною; відмова від оплати за 
зобов’язанням, яке виконано неналежно або достроково виконано 
боржником без згоди другої сторони; відстрочення відвантаження 
продукції чи виконання робіт унаслідок прострочення виставлення 
акредитива платником; припинення видачі банківських позичок тощо. 
Назвати інші види оперативно-господарських санкцій, передбачених 
Господарським кодексом України. Розкрити підстави і порядок 
застосування оперативно-господарських санкцій. 

Потрібно охарактеризувати адміністративно-господарські санкції, 
які можуть застосовуватись до суб’єктів господарювання за 



91 

порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення 
господарської діяльності органами державної влади або місцевого 
самоврядування, тобто заходи організаційно-правового або майнового 
характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію його наслідків. 

До видів адміністративно-господарських санкцій належать: 
вилучення прибутку, адміністративно-господарський штраф, 
стягнення зборів (обов’язкових платежів), зупинення операцій за 
рахунками суб’єктів господарювання, застосування антидемпінгових 
заходів, припинення експортно-імпортних операцій, застосування 
індивідуального режиму ліцензування, зупинення або анулювання 
ліцензії, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 
господарювання та ін. 

Слід пояснити, що суб’єкт господарювання має право оскаржити в 
суді рішення будь-якого органу державної влади або місцевого 
самоврядування щодо застосування до нього адміністративно-
господарських санкцій, а в разі прийняття органом державної влади 
або органом місцевого самоврядування акта, що не відповідає 
законодавству і порушує права чи законні інтереси суб’єкта 
господарювання, останній має право звернутися до суду із заявою про 
визнання такого акта недійсним і відшкодування йому збитків. 

Крім господарсько-правової відповідальності, суб’єкти 
господарювання можуть нести адміністративну та кримінальну 
відповідальність за певні правопорушення (проступки та злочини). 
Необхідно пригадати основні засади адміністративної та кримінальної 
відповідальності, а також знати основні склади адміністративних 
правопорушень та злочинів у сфері господарювання та заходи 
відповідальності, які застосовуються в разі вчинення таких діянь. 

 
План семінарського заняття № 8 

1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової 
відповідальності, її підстави. 

2. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок 
застосування. 

3. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій: поняття, 
сфера застосування, види, механізм реалізації. 

4. Оперативно-господарські санкції: поняття, сфера застосування, 
види, механізм реалізації. 

5. Адміністративно-господарські санкції: поняття і види. 
6. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 

правопорушення у сфері господарювання. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Підходи до класифікації господарсько-правових санкцій: 
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2. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 
антимонопольно-конкурентного законодавства. 

3. Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання. 
4. Кримінальна відповідальність суб’єктів господарювання. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. До якого виду господарсько-правових санкцій належить відмова 
покупця від прийняття й сплати товару неналежного 
асортименту? 
а) Горизонтальних. 
б) Вертикальних. 
в) Оперативно-господарських. 
г) Адміністративно-господарських. 

2. Неустойка, що стягується понад збитки, називається: 
а) Заліковою. 
б) Альтернативною. 
в) Виключною. 
г) Штрафною. 

3. Які з названих ознак не притаманні господарсько-правовій 
відповідальності? 
а) Застосовується у випадку скоєння господарського 

правопорушення. 
б) Настає виключно за наявності вини порушника. 
в) Застосовується у разі настання несприятливих наслідків 

економічного характеру, незалежно від застосування 
грошових санкцій або таких, що обмежують 
правоспроможність суб’єкта господарювання. 

г) Застосовується у формі певної системи економічних санкцій, 
передбаченої господарським законодавством і укладеними 
угодами, локальними нормативно-правовими актами 
суб’єктів господарювання. 

 
Задача 
Приватне підприємство «ПП» та акціонерне товариство «АТ» 

уклали договір про надання послуг. Договір передбачав сплату 
Замовником у разі несвоєчасної оплати належним чином наданих 
послуг пені в розмірі 1 % суми за кожен день прострочення платежу. 
5 травня послуги були надані в повному обсязі, що було зафіксовано в 
Акті виконаних робіт (наданих послуг). Вартість послуг становила 
35 000 грн. Замовник, відповідно до умов договору, взяв на себе 
зобов’язання оплатити послуги не пізніше як через п’ять днів з 
моменту оформлення Акта виконаних робіт (наданих послуг). 
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1 грудня того ж року Виконавець подав позов до суду про стягнення 
основного боргу та пені. 

Спираючись на норми ГКУ та ЦКУ, обчисліть розмір пені, 
обґрунтуйте свою відповідь, визначте ціну позову, до якого виду 
господарсько-правових санкцій належить пеня? Чи можна 
притягнути «АТ» до відповідальності у позасудовому порядку? 

 
Література: 1; 2; 10; 11; 12; 26; 28; 29; 30; 40; 98; 99; 102; 179; 182; 

183; 184; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 245; 272; 311; 
351; 361; 391; 450; 471; 484; 486; 492; 493; 502/ 
 

* * * 
 

Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом 

 
Основні терміни та поняття: неплатоспроможність, 

неспроможність, банкрутство, боржник, банкрут, кредитор, 
конкурсний кредитор, поточний кредитор, заставний кредитор, 
комітет кредиторів, арбітражний керуючий, розпорядження майном 
боржника, санація, план санації, ліквідаційна процедура, мирова 
угода. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Тема присвячена з’ясуванню способів захисту прав кредиторів та 
шляхів виходу з кризового становища боржника, який є 
неплатоспроможним. Перш за все слід з’ясувати, що боржник може 
бути визнаний неспроможним лише у випадку нездатності суб’єкта 
підприємництва, після настання встановленого строку, виконати свої 
грошові зобов’язання перед іншими особами, територіальною 
громадою або державою інакше, як через відновлення його 
платоспроможності. Потрібно визначити поняття банкрутства, 
детально з’ясувати його ознаки, матеріальні та процесуальні підстави 
застосування процедур відновлення платоспроможності. Особливу 
увагу слід звернути на те, до кого можуть і до кого не можуть бути 
застосовані такі процедури, які суб’єкти можуть їх ініціювати, а які 
позбавлені такого права. 

Необхідно встановити всіх суб’єктів, які можуть бути учасниками 
провадження у справі про банкрутство. При цьому особливу увагу 
слід приділити сторонам (кредитори та банкрути). Потрібно 
роз’яснити, чи можуть бути банкрутами державні комерційні 
підприємства, фізичні особи-підприємці, хто може виступати 
кредитором, який орган представляє інтереси кредиторів під час 
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провадження, як це впливає на забезпечення їхніх прав (збори 
кредиторів, комітет кредиторів). 

Необхідно розкрити порядок призначення арбітражного 
керуючого, який є центральною фігурою розгляду справ про 
банкрутство. Одним з основних при розгляді цього питання моментів 
є його повноваження, підстави призначення, умови оплати праці, 
особливості діяльності щодо окремих категорій суб’єктів банкрутства 
та на різних стадіях. Правовий статус інших учасників у справі можна 
розкрити більш стисло (власник майна боржника, Фонд державного 
майна України, державний орган з питань банкрутства, органи 
місцевого самоврядування, представник працівників боржника). 

Банкрутство, відповідно до законодавства, є крайнім заходом, 
якого, за можливості, необхідно уникати. З огляду на це, потрібно 
приділити увагу заходам запобігання банкрутству суб’єктів 
підприємництва, які в межах своїх повноважень можуть застосовувати 
засновники (учасники) суб’єкта підприємництва, власник майна, 
органи державної влади та місцевого самоврядування, наділені 
господарською компетенцією. Слід пояснити, як здійснюється 
досудова санація державних підприємств. 

Потрібно детально з’ясувати порядок провадження у справі про 
банкрутство (починаючи від подання заяви про порушення 
провадження у справі про банкрутство і до припинення провадження 
або ліквідації банкрута). У передбачених законом випадках до 
неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури: 
розпорядження майном боржника, мирова угода, санація боржника, 
ліквідація банкрута. Пояснити, на яких стадіях провадження справи 
про банкрутство застосовуються вказані процедури, хто, з якою метою 
і в які засоби масової інформації подає оголошення про порушення 
справи про банкрутство. Розкрити порядок створення ліквідаційної 
комісії та її повноваження, порядок продажу майна боржника. 

Кінцевою метою всіх процедур відновлення платоспроможності є 
виконання боржником своїх зобов’язань. Однак після початку 
провадження у справі про банкрутство виконання цих зобов’язань 
може здійснюватися тільки у передбаченій законодавством черговості. 
Цю черговість студентам слід знати. 

У передбачених законом випадках окремі учасники провадження у 
справі про банкрутство несуть відповідальність за порушення вимог 
законодавства про банкрутство (зокрема маються на увазі фіктивне 
банкрутство, приховування банкрутства, умисне доведення до 
банкрутства). 
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План семінарського заняття № 9 
1. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. 

Ознаки банкрутства, його матеріально-правові та процесуальні 
підстави. 

2. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство. 
3. Судові процедури, що застосовуються під час провадження у 

справі про банкрутство: 
а) Розпорядження майном боржника. 
б) Санація. 
в) Мирова угода. 
г) Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна 

процедура.  
4. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству. Досудова санація. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Державна політика з питань банкрутства. 
2. Заходи запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 
3. Черговість задоволення вимог кредиторів. 
4. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Боржник визнається банкрутом: 
а) Загальними зборами засновників організації-боржника. 
б) Господарським судом. 
в) Ліквідаційною комісією. 
г) Арбітражним керуючим. 

2. Банкрутом не може бути визнано: 
а) Благодійну організацію. 
б) Закрите акціонерне товариство. 
в) Виробничий кооператив. 
г) Казенне підприємство. 

3. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється: 
а) Уповноваженими організаціями. 
б) Арбітражним керуючим. 
в) Комітетом кредиторів. 
г) Господарським судом. 

 
Задача 
Державне підприємство, не маючи можливості (через відсутність 

коштів) упродовж останнього півріччя розплатитися зі своїми 
кредиторами, а також у зв’язку з відмовою міністерства, до відання 
якого входить це підприємство, надати останньому фінансову 
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допомогу, звернулося до господарського суду із заявою про 
порушення відносно підприємства справи про банкрутство. До заяви 
були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий 
звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів 
підприємства. 

Ознайомтеся з відповідними нормами ГКУ та Законом України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» і дайте відповідь на такі запитання: 1) який сенс 
підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно 
себе справи про банкрутство, 2) які фактичні підстави для 
порушення справи про банкрутство, 3) які документи в цьому разі 
мають бути подані разом із заявою, 4) які судові процедури можуть 
бути застосовані до підприємства-боржника, 5) які особливості 
провадження у справі про визнання банкрутом державного 
підприємства. 

 
Література: 1; 2; 10; 11; 12; 22; 28; 29; 45; 60; 179; 182; 183; 184; 

186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 212; 224; 228; 232; 241; 
262; 281; 282; 283; 284; 297; 338; 354; 358; 370; 394; 418; 419; 420; 421; 
422; 423; 424; 435; 441; 458;  
 

* * * 
 

Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
господарських правовідносин 

 
Основні терміни та поняття: форма захисту, юрисдикційна 

форма захисту, неюрисдикційна форма захисту, самозахист, 
адміністративний захист, визнання права, відшкодування збитків, 
нотаріус, судовий захист, суд, господарський суд, третейський суд, 
міжнародний виконавчий напис, комерційний арбітраж, 
підвідомчість, підсудність, претензія, позовна заява, рішення, ухвала, 
апеляційна скарга, касаційна скарга. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Право на захист слід розглядати як юридично закріплену 
можливість уповноваженої особи використати засоби 
правоохоронного характеру з метою поновлення порушеного права та 
припинення дій, що порушують таке право. 

Господарський та Цивільний кодекси України закріплюють право 
кожної особи, зокрема й суб’єкта господарювання, на захист своїх 
прав і законних інтересів. Студентам потрібно знати передбачені 
згаданими кодексами способи захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів господарювання. Кожен спосіб захисту застосовується в 
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певному процесуальному чи процедурному порядку (форма захисту). 
Розрізняють юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту. Перша 
передбачає захист прав і законних інтересів державними або 
уповноваженими державою органами, друга – захист прав і законних 
інтересів особою самостійно, без звернення до компетентних органів. 

Юрисдикційна форма захисту означає, що права можуть 
захищатися в судовому або адміністративному порядку. 

Студентам слід докладно ознайомитися з обома згаданими 
формами захисту прав. Однак для початку необхідно оглядово 
розглянути адміністративного-правову форму захисту (до яких 
органів і посадових осіб можна звертатися, які права та законні 
інтереси таким чином можна захищати, яка процедура передбачена 
законом для такого захисту). 

Також потрібно згадати про опосередковані форми захисту – з 
допомогою нотаріуса (які він має повноваження, що таке виконавчий 
напис тощо). 

Необхідно розкрити досудовий порядок розгляду господарських 
спорів, з’ясувати, які відомості повинні бути вказані в претензії, які 
документи додаються до неї, ким вона підписується і в який спосіб 
надсилається адресату, які строки її розгляду. 

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі 
цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також 
конституційного судочинства. Судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Студенти повинні ознайомитися зі структурою судової системи 
України, з’ясувати, які категорії справ (у сфері господарських відносин) 
якими судами розглядаються. Особливо детально потрібно розглянути 
структуру спеціалізованих господарських судів. Водночас слід 
дослідити питання формування господарського суду, його склад, 
права та обов’язки тощо. 

Особливу увагу студенти мають приділити загальним засадам 
господарського судочинства. 

Важливими для опанування цієї теми є питання про підвідомчість і 
підсудність справ господарським судам. 

Необхідно детально розглянути порядок ініціювання судового 
розгляду господарського спору. Для цього особа, права якої порушено 
(позивач), має підготувати та подати до господарського суду позовну 
заяву. Студентам потрібно детально з’ясувати вимоги до змісту та 
форми позовної заяви, всі необхідні її реквізити, порядок подання. 

Процедура вирішення спору господарським судом складається з 
ряду стадій (порушення провадження у справі, розгляд справи по суті, 
апеляційне та касаційне оскарження). При цьому студентам слід 
окремо звернути увагу на порядок ухвалення рішення господарського 
суду, його зміст, порядок набрання ним чинності. Потрібно розглянути 
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мету, порядок та можливі правові наслідки апеляційного та касаційного 
перегляду прийнятих судових рішень. 

Слід пам’ятати, що поряд з господарськими судами спори можуть 
передаватися також на розгляд третейських судів. Розглядаючи це 
питання, студенти повинні з’ясувати, які спори можуть бути передані 
на розгляд до третейського суду, які умови та порядок такої передачі. 
Необхідно знати, які види третейських судів існують, який порядок їх 
створення, які юридичні наслідки для сторін створює вирішення спору 
третейським судом. 

Окремо студенти мають оглядово ознайомитися з правовим 
статусом міжнародного комерційного арбітражу в Україні. 

 
План лекційного заняття 

1. Форми, види і способи охорони та захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів господарювання в Україні. 

2. Адміністративно-правовий захист суб’єктів господарювання. 
3. Система господарських судів України. Господарське судочинство. 
4. Порядок розгляду спорів господарськими судами. Позовна заява. 
5. Третейський суд. Розгляд господарських спорів третейським судом. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Нотаріальний захист суб’єктів господарювання. 
2. Судова система України. Захист прав суб’єктів господарювання 

Конституційним Судом та загальними судами. 
3. Досудове врегулювання господарських спорів. 
4. Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам. 
5. Апеляційне та касаційне оскарження рішень та ухвал 

господарських судів. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Систему господарських судів в Україні складають: 
а) Верховний Суд України, обласні господарські суди, районні 

господарські суди. 
б) Вищий Господарський Суд, регіональні апеляційні 

господарські суди, обласні господарські суди, господарські 
суди міст Києва та Севастополя. 

в) Вищий Господарський Суд, регіональні апеляційні 
господарські суди, обласні господарські суди. 

г) Вищий Господарський Суд, обласні господарські суди, 
районні господарські суди, господарські суди міст Києва та 
Севастополя. 

2. До повноважень третейських судів належить розгляд: 
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а) Справ про адміністративні правопорушення. 
б) Сімейних спорів. 
в) Спорів, що виникають у цивільних та господарських 

відносинах. 
3. Який із названих нижче спорів не підвідомчий господарському 

суду: 
а) Про банкрутство. 
б) Переддоговірні спори. 
в) Про захист прав споживачів. 
г) Які виникають при виконанні господарських договорів. 

 
Задача 
Між ТОВ «Офіс» та меблевою фабрикою було укладено договір 

про виготовлення для ТОВ меблів. Товариство переказало аванс 
(5 тис. грн), як і передбачалось договором. Однак підприємство 
роботу з виготовлення меблів не розпочало, а отримані гроші не 
повернуло. ТОВ вирішило подати позов до суду. 

Ознайомтесь із Господарським процесуальним кодексом та 
надайте консультацію директорові товариства: які документи 
необхідно подати до Господарського суду, які з них підлягають 
нотаріальному посвідченню. Складіть проект позовної заяви. 
 

Література: 1; 2; 8; 11; 116; 141; 165; 167; 168; 169; 178; 182; 183; 
184; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 211; 218; 226; 229; 
243; 244; 268. 
 

* * * 
 

Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності 
 
Основні терміни та поняття: безпека, безпека господарської 

діяльності, економічна безпека, небезпека, ризик, загроза, рейдерство, 
охорона, захист, служба безпеки суб’єкта господарювання, 
економічні, фізичні, інтелектуальні загрози підприємницькій 
діяльності. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 
Забезпечення безпеки діяльності суб’єктів підприємництва є для 

України порівняно новим явищем, але разом з тим з часом воно 
набуло дуже серйозної актуальності. Становлення та розвиток 
вітчизняного підприємництва відбувалось під впливом різного роду 
факторів, здебільшого негативного характеру. Відсутність належного 
захисту підприємницької діяльності з боку держави, недосконалість 
правового регулювання взаємовідносин у сфері безпеки бізнесу не 
утворювало передумов для ефективного його розвитку, що у свою 
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чергу примушувало підприємців шукати шляхи виживання, 
акцентуючи увагу на власні можливості. Серйозні проблеми для 
бізнесу формували і особливості вітчизняних ринкових відносин де 
поширеною була недобросовісна конкуренція, активна економічна 
концентрація, фіктивне підприємництво, доповнені останнім часом 
рейдерством та іншими негараздами, що обумовлюються специфікою 
ведення бізнесу по-українськи. Звичайно, що не оминули 
підприємницьку діяльність і кримінальні елементи та їх злочинна 
діяльність в бізнесі. 

Важливою особливістю забезпечення безпеки вітчизняного 
підприємництва є те, що безпека не завжди концентрує свої зусилля 
навколо економічних інтересів суб’єктів господарювання, при 
організації заходів захисту та протидії загрозам фінансово- 
господарській, комерційній та виробничій діяльності не надаються 
необхідні пріоритети. Серед видів безпеки бізнесу економічна безпека 
не набула провідного характеру, а її заходи не мають системного та 
комплексного підходу. Більш того, функції безпеки взагалі і 
економічної зокрема не поширені на всі підрозділи суб’єктів 
підприємництва та їх працівників. Такі функції є прерогативою лише 
спеціальних підрозділів безпеки суб’єктів господарювання. Заходи 
економічної безпеки не завжди носять упереджений характер. Якраз ці 
та інші особливості забезпечення економічної безпеки у вітчизняному 
підприємництві обумовлюють необхідність подальшого розгляду 
питань економічної безпеки, її суті, основ, організації, формування 
відповідної системи заходів. 

Слід зауважити, що на сьогодні розрізняють два основні підходи до 
розуміння поняття безпеки суб’єктів господарювання: перший підхід 
базується на використанні поняття загрози, а другий – на економічних 
поняттях досягнення прибутку. З точки зору економіки більша увага 
приділяється другому підходу, однак в рамках навчальної дисципліни 
«Господарське право», на нашу думку, варто застосовувати саме 
перший підхід. 

Визначаючи поняття «безпека безпеки господарської діяльності», 
на нашу думку, варто відштовхуватися від підходу до розуміння 
безпеки, закладеного Законом України «Про основи національної 
безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-IV. Виходячи з цього 
досліджуване поняття можна визначити як захищеність життєво 
важливих інтересів суб’єктів господарювання та інших учасників 
господарських правовідносин, за якої забезпечуються сталий розвиток 
господарської діяльності, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз їх економічним 
інтересам. 

Розглядаючи економічну безпеку суб’єктів підприємництва як 
систему протидії різного роду небезпекам і загрозам та захисту від 
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них виникає необхідність більш ретельно вивчити саму суть 
небезпеки та загрози, їх еволюцію, причини та умови утворення, а 
також негативне значення для діяльності вказаних суб’єктів. 
Незважаючи на досить часте застосування таких понять як ризик, 
небезпека, загроза у наукових та професійних колах продовжує 
існувати досить багато точок зору щодо визначення їх суті та 
об’єктивного розуміння. Водночас правильне розуміння даних понять 
формує і відповідну реакцію на них, насамперед з точки зору 
ефективного забезпечення економічної безпеки. Узагальнюючи думки 
науковців та фахівців, що зайняті в сфері безпеки бізнесу та 
використовуючи власний досвід, автори дійшли висновку, що 
еволюція загроз здійснюється за схемою: дестабілізуючі фактори – 
ризики – небезпеки – загрози. 

Дестабілізуючими факторами є певні процеси, явища, поведінка, 
які своєю дією здатні змінювати ситуацію, формуючи несприятливі 
умови для підприємницької діяльності, визначаючи її характер або 
окремі риси і зумовлюючи відповідні відхилення від планових 
нормативів та стандартів. Один і той же фактор в одному випадку (для 
одного суб’єкта) може бути сприятливими, а за інших умов (для 
іншого суб’єкта) зовсім ні. 

При потраплянні суб’єктів підприємництва в зону дії 
дестабілізуючих факторів для них може формуватись певний ризик 
(імовірність настання негативного результату діяльності). Виходячи ж 
з того, що в підприємницькій діяльності обов’язково присутній ризик і 
вона завжди виконується в ситуаціях невизначеності, необхідність 
своєчасного і об’єктивного встановлення наявності та впливу 
дестабілізуючих факторів є досить актуальною та такою, що 
забезпечує виживання суб’єктів підприємництва на ринку. 

Ризики у разі відсутності заходів їх мінімізації чи ігнорування їх 
мають властивість накопичуватись або зростати і формувати 
небезпечні ситуації. Водночас слід розуміти, що небезпека сама по 
собі не наносить шкоди вона може реалізовуватись тільки через певну 
загрозу. Негативний прояв небезпеки здійснюється лише за 
відповідних умов, за яких небезпека формується у загрозу і набуває 
властивості діяти – погрожувати відповідним негативом. Тобто, на 
відміну від небезпеки, яка характеризує певний стан ситуації, 
поведінки, явища, загроза являє собою відповідну небезпечну дію, яка 
формується і проявляється при наявності необхідних і достатніх для 
цього умов. Виходячи з цього можна зазначати, що загрози завжди 
конкретні. Конкретність їх проявляється в тому, що вони мають свого 
суб’єкта, свій об’єкт і предмет (спосіб впливу). Якщо властивістю 
небезпек є їх накопичення, то властивістю загроз є їх формування в 
масі небезпек. 



102 

За ступенем сформованості загрози поділяються на потенційні 
(характеризують небезпечну ситуацію в якій за певних умов можуть 
сформуватись загрози) і реальні (в наявності ситуація, в якій загрози 
уже повністю сформувались і мають конкретну спрямованість: 
суб’єкт, об’єкт, спосіб реалізації, факт їх безпосередньої дії 
характеризується лише часом). Таким чином, під загрозою діяльності 
суб’єкта підприємництва можна розуміти потенційні чи реальні дії 
певних осіб (юридичних чи фізичних), здатні нанести конкретному 
суб’єкту матеріальної або моральної (шкодити іміджу суб’єкта) 
шкоди. 

Існує досить багато підходів до класифікації загроз. Насамперед 
важливою є класифікація за походженням суб’єктів загроз. Тут 
загрози класифікуються як внутрішні та зовнішні. Внутрішні загрози 
діяльності суб’єкта підприємництва обумовлюються насамперед 
недостатньою кваліфікацією його працівників, недобросовісною, 
конфліктною, злочинною їх поведінкою. Крім того, внутрішні загрози 
можуть утворюватися від використання недосконалих, неефективних 
технологій виробництва або інформаційного забезпечення, 
неадекватного підприємницькій діяльності внутрішньооб’єктового 
режиму в установах суб’єктів підприємництва. За всіх умов, джерелом 
таких загроз є персонал суб’єктів підприємництва, особи, що залучені 
до забезпечення його діяльності, а також технології виробництва чи 
управління в процесі діяльності суб’єкта. 

Найбільш поширеною загрозою, які надходять від персоналу є 
непрофесійна його діяльність, особливо на низовій ланці виконавців. 
Крім того, значне місце тут займає шахрайство з фінансовими 
ресурсами та майном, фінансовими інструментами, пластиковими 
платіжними засобами. Слід звернути увагу, що за обсягами завданої 
шкоди шахрайство як загроза у діяльності суб’єктів підприємництва 
знаходиться на першому місці. Причому схеми шахрайських дій, як 
правило, кожного разу застосовують більш досконалі, а то і зовсім 
нові. Поширеними в діяльності суб’єктів підприємництва є крадіжки, 
скоєні їх персоналом як майна, так і коштів. Значне місце займає 
фальсифікація документів, касових та бухгалтерських книг, договорів, 
сум на банківських рахунках, підроблення документів, оплата 
особистих рахунків коштами суб’єктів, «відкати» при проведенні 
операцій, використання створених працівниками фіктивних фірм, 
незаконне використання з корисливою метою майна суб’єктів 
підприємництва, незаконне внесення змін в бухгалтерський облік, 
приховане (під виглядом отримання авансових сум) кредитування, 
несанкціоноване поширення інформації, модифікація електронної 
інформації, оплата невиконаних робіт, створення конфліктних 
ситуацій в колективах та ін. 
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Основними суб’єктами зовнішніх загроз у підприємницькій 
діяльності підприємств, фірм, банків можуть бути: їх конкуренти; 
особи, що здійснюють кримінальну діяльність та кримінальні 
угрупування; клієнти та партнери суб’єктів підприємництва; органи 
контролю та нагляду; окремі недобросовісні працівники державних 
установ, правоохоронних органів та органів влади; засоби масової 
інформації; колишні працівники суб’єктів підприємництва; 
спецслужби іноземних держав, пов’язані з ними особи і організації, 
метою діяльності яких є здобування економічної інформації; особи та 
організації, що займаються рейдерською діяльністю; особи та 
організації, в діях яких є ознаки терористичної діяльності. Крім того, 
зовнішні загрози можуть виникати внаслідок дії стихійних лих та 
техногенних аварій і катастроф. Особливий вид загроз для діяльності 
суб’єктів підприємництва може виникати через певну політичну 
ситуацію як в країні, так і в окремих її регіонах. 

Зовнішні загрози в підприємницькій діяльності проявляються як 
недобросовісна конкуренція, розбійні напади з метою заволодіння 
коштами та майном суб’єктів підприємництва, розголошення їх 
комерційної, банківської таємниці та конфіденційної інформації, не- 
повернення (несвоєчасне повернення) коштів, нагнітання моральної 
обстановки навколо підприємств, банків або їх посадових осіб по- 
ширення негативної інформації про їх діяльність, дестабілізація 
роботи суб’єктів підприємництва від чисельних перевірок, 
примушення їх до проведення неефективних, збиткових операцій, 
незаконне поглинання підприємств, банків іншими суб’єктами, замахи 
на їх працівників та захоплення в заручники, обмеження діяльності 
суб’єктів підприємництва певними актами органів влади чи іншими 
державними органами, руйнування будівель, виведення з ладу їх об- 
ладнання і т. і. 

Відповідно до сфери поширення та об’єктів впливу загрози 
поділяються на економічні, фізичні та інтелектуальні. 

Після детального аналізу потенційних загроз діяльності суб’єктів 
господарювання слід визначити ті з них, що мають найбільший 
зв’язок із нормами господарського права і можуть мінімізуватися з їх 
допомогою. Слід простежити основні напрями правового захисту 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішньому ринку 
і вплив держави на забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності українських суб’єктів господарювання; 
державні заходи з захисту підприємницької діяльності від 
протиправних дій. 

Характерною рисою новітньої історії розвитку вітчизняного 
підприємництва є зростаюча кількість операцій по злиттю, пере- 
творенню та приєднанню суб’єктів господарювання, які часто про- 
являються в досить агресивній формі, так званому недружньому 
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поглинанні або рейдерстві. Останнє на даний час поширилось в 
Україні настільки масштабно, що стало створювати певну загрозу 
економічному розвитку країни. 

Серйозність рейдерських загроз обумовлюється тим, що у разі 
підпадання підприємства, банку, навіть великого, під вплив 
професійних рейдерів йому буде дуже складно вийти із такої ситуації 
без серйозних втрат. Насамперед це пояснюється тим, що для 
проведення рейдерських операцій зловмисники, як правило, мають 
досить по- тужний адміністративний ресурс, «своїх» суддів, 
налагоджені зв’язки з правоохоронними органами, державними 
виконавцями. На сьогодні рейдерський бізнес володіє досить 
професійними юридичними і аналітичними службами, суттєвим 
фінансовим ресурсом, забезпечений підтримкою лояльних суддів, 
зв’язками в різних державних органах. Практика показує, що спроба 
захвату підприємства, банку рейдерами може мотивуватись їх 
бажанням отримати доступ до ліквідних активів, вивести із гри 
конкурента, отримати права, якими переважно він володіє. 

Відтак, необхідно розглянути основні алгоритми роботи рейдерів 
та, виходячи з них, можливі способи протидії рейдерам та способи 
запобігання рейдерським атакам. 

Значну роль у забезпечення безпеки суб’єктів господарювання на 
певному рівні розвитку має відігравати служба безпеки. Необхідно 
з’ясувати можливі способи організації роботи служби безпеки 
підприємства, необхідне організаційно-правове забезпечення її 
роботи, можливі функції. 
 

План лекційного заняття 
1. Поняття безпеки господарської діяльності. Правове забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 
2. Дерегулювання як захист від втручання державних органів у 

господарську діяльність. 
3. Основні напрями організаційного захисту підприємницької 

діяльності. 
4. Захист суб’єктів господарювання від рейдерських посягань. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Основні загрози безпеці суб’єктів господарювання. 
2. Правове забезпечення діяльності служби безпеки на підприємстві. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
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Тестові завдання для самоконтролю 
1. У чому полягає сутність діяльності щодо забезпечення безпеки 

суб’єкта господарювання на практиці (вкажіть найбільш повну 
відповідь): 
а) складання плану захисту відповідно до обраної політики 

безпеки; 
б) прогнозування загроз і визначення заходів щодо їх 

локалізації; 
в) охорона території підприємства. 
г) визначення каналів витоку інформації. 

2. Яка функціональна складова економічної безпеки підприємства 
забезпечує фізичну безпеку працівників фірми? 
а) політико-правова; 
б) інтелектуальна та кадрова; 
в) силова; 
г) інформаційна. 

3. До основних завдань служби безпеки відносять: 
а) проведення моніторингу загроз і небезпек; 
б) ведення реєстру надійних партнерів; 
в) пошук втраченого майна; 
г) організація взаємодії з правоохоронними органами. 

 
Завдання (на вибір) 
1. Складіть перелік (класифікацію) основних загроз безпеці 

діяльності суб’єкта господарювання, яким можна запобігти або 
протидіяти організаційно-правовими засобами (без урахування суто 
економічних ризиків і загроз). 

2. Опишіть правовий алгоритм (послідовність дій) організації 
служби безпеки на підприємстві, визначте її можливі повноваження. 
 

Література: 1; 11; 16; 17; 18; 19; 22; 61; 63; 65; 66; 67; 68; 70; 73; 
74; 79; 85; 86; 87; 107; 128; 132; 164; 173; 174; 179; 181; 182; 183; 184; 
186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 286; 287; 295; 353; 398; 
417; 460. 
 

* * * 



106 

 
Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 
 

Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної 
діяльності в Україні. Біржова діяльність 

 
Основні терміни та поняття: господарсько-торговельна 

діяльність, договір поставки, договір купівлі-продажу, договір 
контрактації сільськогосподарської продукції, договір 
енергопостачання, державне замовлення, асортимент, якість, 
кількість, договір міни (бартеру), оренда, договір оренди, об’єкт 
оренди, орендар, орендодавець, суборенда, орендний платіж, лізинг, 
договір лізингу, оперативний лізинг, фінансовий лізинг, зворотний 
лізинг, незворотний лізинг, пайовий лізинг, міжнародний лізинг, 
лізингодавець, лізингоодержувач, біржа, фондова біржа, товарна 
біржа, універсальна біржа, біржовий комітет, правила біржової 
торгівлі, біржова угода, ф’ючерс, форвард, опціон. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Господарсько-торговельною є діяльність, яка здійснюється 
суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на 
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів 
народного споживання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує 
їхню реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Залежно від 
ринку (внутрішнього чи зовнішнього), у межах якого здійснюється 
товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність є внутрішньою 
або зовнішньою торгівлею. 

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися 
суб’єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне 
постачання і збут, енергопостачання, заготівля, оптова торгівля, 
роздрібна торгівля і громадське харчування, продаж і передання в 
оренду засобів виробництва, комерційне посередництво у здійсненні 
торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність із забезпечення 
реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. 

Потрібно охарактеризувати господарські договори, через які 
опосередковується господарсько-торговельна діяльність, зокрема 
договори поставки, купівлі-продажу, контрактації 
сільськогосподарської продукції, бартеру, постачання енергоресурсів. 
Для цього студентам необхідно пригадати загальні положення про 
господарські договори, через які ознаки їх слід характеризувати, що є 
змістом і формою господарського договору. Особливо слід 
зосередитись на істотних умовах, які визначають предмет того чи 
іншого договору (безпосередньо предмет, його кількість, якість тощо), 
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строки виконання. Які особливості ціноутворення притаманні 
окремим видам таких договорів? 

Окрім загальних засад правового регулювання згаданих договорів, 
слід приділити увагу порядку їх виконання. Зокрема це передбачає 
з’ясування способів визначення якості товарів, які поставляються, 
порядку приймання товарів за кількістю та якістю. 

Необхідно зупинитись на визначенні торговельно-біржової 
діяльності. Пояснити, що товарна біржа є особливим суб’єктом 
господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, 
виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, 
упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним із ним торговельним 
операціям. Товарна біржа є юридичною особою, що діє на засадах 
самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене 
майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі 
своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі 
добровільного об’єднання зацікавлених суб’єктів господарювання. 
Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи 
державної влади та місцевого самоврядування, а також державні та 
комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або 
частково утримуються за рахунок державного бюджету України або 
місцевих бюджетів. 

Товарна біржа засновується шляхом укладання засновниками 
угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їхні 
обов’язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних 
внесків. Засновники сплачують пайовий внесок. Товарна біржа діє на 
підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. Державна 
реєстрація товарної біржі здійснюється відповідно до вимог ст. 58 
Господарського кодексу України. Товарна біржа не займається 
комерційним посередництвом і не має на меті отримання прибутку. 
Вона здійснює діяльність за принципами рівноправності учасників 
біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, 
застосування вільних (ринкових) цін. 

Варто зупинитись на правах і обов’язках товарної біржі, зокрема: 
на праві встановлювати відповідно до законодавства власні, 
обов’язкові для всіх учасників торгів, правила біржової торгівлі та 
біржового арбітражу; праві встановлювати вступні та періодичні 
внески для членів біржі; праві встановлювати розмір плати за послуги, 
що надаються біржею; на таких обов’язках, як створення умов для 
здійснення біржової торгівлі; регулюванні біржових операцій тощо. 

Розкрити правила біржової торгівлі, ким вони розробляються і 
затверджуються, хто має право здійснювати біржові операції. 

Крім товарної біржі, необхідно стисло охарактеризувати правовий 
статус фондової біржі, вказати на її особливості порівняно з товарною. 
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Окремо слід стисло охарактеризувати види та особливості 
договорів, що укладаються на біржах, розкрити зміст поняття 
«деривативи», вказати їхні види та основні ознаки. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття і види господарсько-торговельної діяльності. 
Матеріально-технічне постачання і збут. 

2. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. 
3. Договір лізингу. 
4. Правове регулювання біржової торгівлі. 

 
План семінарського заняття № 10 

1. Поняття та ознаки господарського-торговельної діяльності, 
договори, що опосередковують її здійснення. 

2. Правове становище товарної та фондової біржі. Організаційна 
структура біржі. 

3. Правове регулювання біржової діяльності. Правила біржової 
торгівлі. 

4. Загальна характеристика біржових договорів. 
5. Оренда майна у сфері господарювання. Особливості оренди 

державного та комунального майна. 
6. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 
7. Правова характеристика договору енергопостачання. 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 
2. Загальна характеристика біржових договорів. 
3. Правове регулювання енергопостачання. 
4. Загальні правила приймання продукції. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Приймання продукції за кількістю та комплектністю при поставці 
в межах одного міста проводиться після надходження продукції 
на склад не пізніше: 
а) 5-ти днів. 
б) 10-ти днів. 
в) 15-ти днів. 
г) 20-ти днів. 

2. Предметом договору контрактації можуть бути: 
а) Промислова продукція. 
б) Сільськогосподарська продукція. 
в) Продукція видобувних галузей промисловості. 
г) Сільськогосподарська техніка. 
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3. Право власності на предмет договору фінансового лізингу 
належить: 
а) Лізингодавцеві. 
б) Лізингоодержувачу. 
в) Продавцю (постачальнику). 
г) Лізингодавцеві та продавцю на праві спільної сумісної 

власності. 
 
Задача 
Аграрному підприємству «АПК» для здійснення 

сільськогосподарської виробничої діяльності необхідні три 
зернозбиральні комбайни. Адміністрація підприємства вирішила 
придбати зернозбиральні комбайни «Лан» у підприємства 
«Украгролізинг», однак вагається щодо доцільності такого кроку. 

Надайте консультацію з приводу можливих найвигідніших для 
підприємства умов такого договору. Чи не вигідніше буде 
підприємству придбати техніку, отримавши банківський кредит? 

 
Література: 1; 11; 16; 143; 167; 179; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 

190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 202; 206; 211; 213; 308; 320; 342; 347; 
352; 355; 369; 391; 432; 449; 455; 456; 459; 465; 475; 476. 
 

* * * 
 

Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів 
 
Основні терміни та поняття: якість, стандартизація, 

державний стандарт, галузевий стандарт, стандарти науково-
технічних та інженерних товариств і союзів, стандарт 
підприємства, кодекс усталеної практики, технічні умови, 
сертифікація, вимірювання, права споживачів, реклама, гарантійний 
термін, гарантійний термін зберігання, гарантійний термін 
експлуатації, термін придатності,  

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 
Якість – найбільш об’єктивний, узагальнюючий показник 

наукового, технічного, економічного, соціального, суспільного 
прогресу. Шляхом до економічного процвітання є виробництво не 
заради виробництва, а випуск високоякісної, конкурентоспроможної 
продукції, що відповідає кращим світовим стандартам і вимогам. 

Крім того, категорія якості виражає складну систему відносин 
виробників і споживачів. Саме тому в межах цієї теми ви 
розглядатимете також права споживачів (на якісні товари, роботи, 
послуги). 
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Для засвоєння матеріалу теми студентам слід передусім з’ясувати 
різноманітні підходи до визначення категорії «якість», зосередившись 
при цьому на нормативних визначеннях. 

Потрібно з’ясувати, якими є загальні умови забезпечення якості 
продукції, робіт, послуг (якими нормативно-правовими актами вони 
забезпечуються, що таке державне управління якістю, які останні 
зміни відбулись у сфері управління якістю). 

Одним із найважливіших методів управління якістю, який 
застосовується для підвищення рівня розвитку виробництва, 
прискорення науково-технічного прогресу є стандартизація. Слід 
знати, що таке стандартизація, стандарт, які методи використовуються 
під час стандартизації (нормування, параметрування, типізація, 
уніфікація та ін.), яка мета та завдання системи стандартизації. 
Необхідно стисло охарактеризувати нормативно-правові акти, якими 
встановлюються правові та організаційні основи стандартизації в 
Україні (законодавчі акти), а також такі категорії документів, як 
Державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково-
технічних та інженерних товариств і союзів, стандарти підприємств, 
кодекси усталеної практики, технічні умови. 

Сертифікація – це діяльність, яка за допомогою сертифіката 
відповідності чи знака відповідності засвідчує, що виріб чи послуга 
відповідає певному стандарту або іншому нормативно-технічному 
документу. Студентам слід знати, що є метою сертифікації в Україні, 
які її види можна виділити. Потрібно стисло охарактеризувати 
нормативно-правову базу сертифікації, порядок її здійснення. 

Однією з обов’язкових умов забезпечення ефективності 
виробництва, сприяння економічному прогресу, проведення наукових 
досліджень щодо створення нових видів продукції, розробки й 
випуску високоякісної продукції є точні та об’єктивні вимірювання. 
Студенти мають знати нормативні акти, якими встановлюються 
правові основи забезпечення єдності вимірювань (а також її технічні 
та організаційні основи). 

Крім того, слід приділити увагу правовому статусу тих органів 
виконавчої влади, які наділені певною компетенцією у сфері 
стандартизації, сертифікації та метрології. 

Одним із основних завдань будь-якої держави є захист прав 
споживачів. Студенти повинні дати загальну характеристику 
законодавства про захист прав споживачів, правового статусу органів 
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів. 

Особливу увагу варто приділити конкретним правам споживачів 
(та відповідним їм обов’язкам виробників, постачальників…) взагалі 
(наприклад, на придбання товарів належної якості, на інформацію про 
товари та послуги та ін.) та у випадку придбання недоброякісної 
продукції, отримання неякісних послуг тощо (повернення коштів, 



111 

усунення недоліків, відшкодування збитків тощо). Зокрема слід 
зосередитись на захисті прав споживачів за договором купівлі-
продажу, дати загальну характеристику гарантійних та інших 
термінів, які є важливими для правовідносин у цій сфері. 

 
План лекційного заняття 

1. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів, робіт, послуг. 
2. Основні права споживачів та їхній захист. 
3. Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу. 
4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 
 
План семінарського заняття № 11 

1. Загальні умови та гарантії забезпечення якості продукції, робіт та 
послуг. 

2. Стандартизація, сертифікація та правове забезпечення єдності 
вимірювань. 

3. Загальна характеристика законодавства України про захист прав 
споживачів. 

4. Основні права споживачів та їх захист. Загальна характеристика 
гарантійних та інших термінів. 

5. Правовий статус органів виконавчої влади у сфері захисту прав 
споживачів. 

6. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів. 
2. Правовий статус органів виконавчої влади у сфері захисту прав 

споживачів. 
3. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Покупець, якому передано товар неналежної якості, має право 
вимагати від продавця за своїм вибором: 
а) Пропорційного зменшення ціни. 
б) Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. 
в) Відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 
г) Здійснення однієї із зазначених у п. а) – в) дій за вибором 

покупця. 



112 

2. Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності 
товарів певним вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу 
або нормативних документах є: 
а) Строком служби. 
б) Строком виявлення недоліків. 
в) Гарантійним строком. 
г) Строком придатності. 

3. Сертифікація є процедурою, за допомогою якої визнаний в 
установленому порядку орган документально засвідчує 
відповідність об’єктів вимогам, встановленим: 
а) Законодавством та умовам договору. 
б) Технічними регламентами та положеннями стандартів. 
в) Законодавством України. 
г) Технічними регламентами, стандартами, умовами договорів. 

 
Задача 
Громадянин Петренко придбав у магазині ТОВ «Калинка» 

мобільний телефон. Однак через чотири дні користування телефон 
вийшов з ладу. Петренко звернувся до магазину з вимогою обміняти 
товар або повернути йому гроші, однак йому відмовили на тій 
підставі, що магазин не виготовляв телефон і після продажу за товар 
не відповідає, та порадили звернутися до виробника. 

Дайте правову оцінку ситуації. Як слід вчинити Петренкові? Які 
ще варіанти вирішення проблеми ви можете запропонувати? 

 
Література: 1; 6; 7; 10; 11; 12; 23; 25; 27; 38; 81; 102; 115; 127; 129; 

162; 163; 179; 184; 186; 187; 191; 195; 300; 349; 438; 439; 467; 499. 
 

* * * 
 

Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання 
послуг. Капітальне будівництво 

 
Основні терміни та поняття: договір про виконання робіт, 

договір про надання послуг, договір підряду на капітальне 
будівництво, договір побутового підряду, договори про надання 
юридичних послуг, договір доручення, договір комісії, договір 
перевезення пасажирів і багажу, договір перевезення вантажу, 
договір транспортної експедиції, договір доручення, договір комісії, 
договір консигнації, договір схову. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 



113 

послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 

У випадках, встановлених договором, виконавець має право 
покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, 
залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за 
порушення договору. 

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник 
зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в 
порядку, що встановлені договором. 

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що 
виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити 
виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір 
виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві 
плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або 
законом. 

За договором про безоплатне надання послуг замовник 
зобов’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, 
необхідні для виконання договору. 

Положення частини першої цієї статті застосовуються також у 
випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне 
надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної 
сили. 

Строк договору про надання послуг встановлюється за 
домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими 
нормативно-правовими актами. 

Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним 
виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають 
відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному 
обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який 
порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним 
підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не 
доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок 
непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням 
договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню 
виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності 
виконавця не встановлений договором. 

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі 
шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на 
підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за 
домовленістю сторін. 
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Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг 
визначаються домовленістю сторін або законом. 

Предметом договору підряду на капітальне будівництво є об’єкт 
будівництва, що будується і здається замовнику, або виконання 
будівельних робіт. 

В свою чергу, поняття «будова» визначається вищевказаними ДБН 
як сукупність будинків та споруд (об’єктів), будівництво та 
реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-
кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком 
вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується 
титул будови. 

В багатосторонніх договорах встановлюються загальні строки 
будівництва об’єкта, а також строки початку та закінчення робіт 
окремими учасниками. Останні враховують комплексний графік, де 
передбачається послідовність та строки виконання зобов’язань 
кожним учасником. 

Строки виконання всіх робіт на об’єкті встановлюються шляхом 
визначення в договорі календарної дати початку робіт та здачі об’єкта 
в експлуатацію (закінчення виконання замовлення) або строку від 
початку до закінчення робіт. Початок виконання робіт доцільно 
зв’язати з появою конкретних, найбільш важливих для початку 
будівництва подій. Це може бути передача будівельного майданчика, 
проектної документації, відкриття фінансування, перерахування 
авансу тощо. Про початок робіт складається двосторонній акт. 

Можливість дострокового закінчення будівництва повинна 
передбачатись договором або узгоджуватись в процесі його 
виконання. Якщо підрядник не претендує на додаткову винагороду, 
він може достроково закінчити будівництво об’єкта і без такого 
узгодження. 

Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, 
пасажирів і багажу залежить від виду транспорту, яким здійснюється 
таке перевезення. Так, згідно зі ст. 2 Закону України від 10 листопада 
1994 р. № 232/94-ВР «Про транспорт» відносини, пов’язані з 
діяльністю транспорту, регулюються вказаним Законом, кодексами 
(статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства 
України. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про транспорт» перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних 
послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються 
залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), 
автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та 
організаціями, якщо це передбачено їх статутами. Частина 3 ст. 306 
ГК України доповнює цей перелік космічним транспортом та іншими 
видами транспорту. З огляду на це перевезення поділяються на: 
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а) залізничні; б) внутрішніми водними шляхами (річкові); в) морські; 
г) повітряні; д) автомобільні, хоча є сенс доповнювати цей перелік 
перевезеннями трубопровідним транспортом. 

Вантажі класифікуються за видом продукції різних виробників, 
фізичним станом, наявністю тари, способом вантаження і 
розвантаження, специфічними властивостями, масою та габаритами. 

За видами продукції вантажі поділяються на: 
‒ продукцію сільського господарства; 
‒ продукцію лісової, деревообробної і целюлозно-паперової 

промисловості; 
‒ руди металічні; 
‒ продукцію паливно-енергетичної промисловості; 
‒ мінеральну сировину, мінерально-будівельні матеріали та вироби; 
‒ продукцію металургійної промисловості; 
‒ продукцію хімічної промисловості; 
‒ продукцію харчової, м’ясо-молочної та рибної промисловості; 
‒ промислові товари народного споживання; 
‒ продукцію машинобудування, приладобудування і металообробної 

промисловості; 
‒ інші вантажі. 

За фізичним станом вантажі поділяються на тверді, рідкі і 
газоподібні; за наявністю тари – на ті, для яких тара потрібна і для 
яких вона не потрібна. 

За способом вантаження і розвантаження вантажі бувають 
штучними, сипучими, навалочними і наливними. Такі вантажі як 
швидкопсувні, небезпечні, антисанітарні та живі – мають специфічні 
властивості. 

Залежно від маси, габаритів одного вантажного місця та специфіки 
вантажі поділяються на такі, перевезення яких здійснюється за 
загальними і за спеціальними правилами (великовагові, 
великогабаритні, небезпечні тощо). 

Згідно з п. 2 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 
18 лютого 1997 р. № 176, пасажиром є фізична особа, яка 
користується транспортним засобом, але не причетна до керування 
ним. Пункт 1.8 Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу 
та пошти залізничним транспортом України містить більш розгорнуту 
характеристику пасажира – це фізична особа, яка користується 
залізничним транспортом на підставі особистого проїзного документа 
або є членом організованої групи осіб, яка їде на підставі придбаного 
групового проїзного документа. Ці особи вважаються пасажирами з 
моменту придбання квитка на поїзд до моменту завершення поїздки. 
Пасажирами також вважаються особи, що здійснюють поїздку за 
посвідченням, якщо це передбачено законодавством України. 
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Зважаючи на це, перевізником за договором перевезення вантажів 
та пасажирів може бути суб’єкт господарської діяльності – юридичні 
особи, установчі документи яких дозволяють займатися відповідним 
видом діяльності, і фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності. Підтвердженням цьому є визначення перевізника за 
Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність»: 
перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на себе 
зобов’язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за 
доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення 
вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, 
зазначеній у документі (ст. 1). Відправниками, одержувачами вантажу 
можуть бути юридичні та фізичні особи незалежно від наявності у 
останніх статусу суб’єкта підприємницької діяльності; пасажирами – 
відповідно фізичні особи. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного 
експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність (див., зокрема, Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», а також Положення про форму 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затв. наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 6 вересня 2001 р. № 201). 

Для систематичного надання послуг експедитора можуть 
укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного 
експедирування. 

Згідно зі ст. 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона 
(зберігай) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою 
стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у 
схоронності. Пункт 14.1.32 ст. 14 Податкового кодексу України 
визначає суміжний інститут відповідального зберігання як 
господарську операцію платника податку, що передбачає передання 
згідно з договорами схову (зберігання) матеріальних цінностей на 
зберігання іншій особі без права їх використання у господарському 
обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням 
цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або 
кількісних характеристик. 

Предметом договору зберігання є зберігання речі (майна). Проте на 
відміну від договору купівлі-продажу, де поняття «майно» 
тлумачиться розширено і включає як матеріальні, так і нематеріальні 
активи, предметом договору зберігання виступають лише матеріальні 
цінності (активи), тобто основні фонди і оборотні засоби. Це випливає 
з правової природи договору зберігання і підтверджується 
вищенаведеним визначенням поняття «відповідальне зберігання» 
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План лекційного заняття 
1. Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. 
2. Договір підряду та підряду на капітальне будівництво. 
3. Транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. 

Договір транспортної експедиції. 
4. Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. Договір 

схову. 
 
План семінарського заняття № 12 

1. Поняття і види капітального будівництва. 
2. Державне регулювання відносин у сфері капітального 

будівництва. 
3. Договір підряду та його види. Договір підряду на капітальне 

будівництво. 
4. Послуги у сфері господарювання. Договір доручення. Агентські 

відносини, комерційне посередництво. Договір комісії. Договір 
консигнації. Договір схову. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення та функції договору доручення та довіреності. 
2. Види договорів зберігання. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. За договором побутового підряду замовником може бути: 
а) фізична особа; 
б) юридична особа; 
в) держава; 
г) Верховна Рада України. 

2. Об’єкт будівництва – це: 
а) окремий будинок або споруда; 
б) реконструкція; 
в) будівельний майданчик; 
г) будівельна ділянка. 

3. Який з поданих видів належить до будівельних робіт: 
а) роботи із завершення будівництва; 
б) роботи на виконання окремих комплексів будівельних, 

монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських завдань; 
в) інші роботи, пов’язані з будівництвом об’єктів; 
г) закінчені роботи. 
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Задача 
В. Савицька приїхала вночі до санаторію, уранці пішла в їдальню, 

речі та гроші залишила у своїй замкнутій кімнаті. Повернувшись до 
кімнати, вона виявила, що зникли особисті речі, сумочка, у якій 
знаходилося 500 грн. Савицька почала вимагати від адміністрації 
санаторію відшкодування вартості своїх речей та грошей (загальна 
вартість 2 540 грн). Адміністрація відмовилася відшкодовувати 
вартість речей, посилаючись на те, що санаторій відповідає лише за 
збереження майна, зданого в камеру схову. 

Як вирішити цю справу? Чи може бути притягнутий до 
відповідальності за втрату речей Савицької суб’єкт 
господарювання – санаторій. Якщо так – до якої? 

 
Література: 1; 4; 11; 88; 89; 90; 91; 92; 95; 102; 179; 182; 183; 184; 

186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 214; 234; 235; 246; 257; 
274; 275; 285; 313; 324; 390; 410; 452; 461. 
 

* * * 
 

Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної 
діяльності 

 
Основні терміни та поняття: інвестиційна політика, гарантії 

захисту прав інвесторів, інновації, інноваційна діяльність, 
інноваційний продукт, інноваційне підприємство, інноваційний 
проект, інноваційна інфраструктура. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Структурна перебудова економіки країни неможлива без належної 
інвестиційної діяльності, яка у правовому сенсі розглядається як 
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій. 

Інвестування може здійснюватись у вигляді: 1) інвестування 
діяльності іншої особи; 2) інвестування власної діяльності 
(самоінвестування); 3) спільного інвестування діяльності однієї або 
декількох осіб. 

З економічної точки зору етапами інвестиційної діяльності є: 
формування інвестиційних ресурсів (інвестицій); вкладення 
інвестицій в об’єкт інвестування; реалізація інвестицій – використання 
інвестицій під час провадження господарської діяльності; отримання 
інвестором систематичного прибутку, а реципієнтом – досягнення 
відповідного економічного ефекту. 

Інвестиція – слово латинського походження, яке у перекладі 
означає вкладення коштів. Уперше поняття «інвестиція» почало 
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використовуватись в економічному обігу у 80-х роках XX ст., де ним 
позначали капітал, що вкладався в основні та оборотні засоби з метою 
отримання прибутку в майбутньому. 

У правовому аспекті поняття «інвестиція» використовується у двох 
значеннях: 1) як капітал, що має ринкову вартість та вкладається в 
об’єкт інвестування з метою отримання прибутку; 2) як господарська 
операція щодо вкладення інвестиційного капіталу з метою отримання 
прибутку та яка має ризиковий характер. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у 
результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається 
соціальний ефект. 

Такими цінностями можуть бути: 
– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 
– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та 

інші матеріальні цінності); 
– майнові права інтелектуальної власності; 
– сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 

оформлених у вигляді технічної документації, навиків та 
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого 
виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау); 

– права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; 

– інші цінності. 
Основними учасниками інвестиційної діяльності є інвестори та 

реципієнти. Інвесторами є суб’єкти інвестиційної діяльності, які 
приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених 
майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. 
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, 
а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної 
діяльності. Окрему групу інвесторів становлять інституційні 
(професійні) інвестори – суб’єкти підприємницької діяльності, які на 
професійних засадах від власного імені здійснюють інвестиційну 
діяльність, пов’язану з вкладенням майна, майнових та інших 
цінностей, переданих їм індивідуальними інвесторами на договірних 
засадах. Інституційними інвесторами є інвестиційні фонди, 
інвестиційні компанії та довірчі товариства. 

Інноваційна діяльність, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
інноваційну діяльність» – це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг. 
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Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає загальні 
засади та принципи державної інноваційної політики. Головною 
метою державної інноваційної політики є створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для ефективного 
відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу 
країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, 
безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та 
реалізації нових видів конкурентоздатної продукції. 

Основними принципами державної інноваційної політики є: 
– орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  
– визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  
– формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної 

діяльності;  
– створення умов для збереження, розвитку і використання 

вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;  
– забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-

кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;  
– ефективне використання ринкових механізмів для сприяння 

інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-
виробничій сфері;  

– здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-
технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту 
вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на 
зовнішній ринок;  

– фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, 
податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;  

– сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;  
– інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;  
– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 

Створення об’єктів інноваційної діяльності може бути забезпечено 
договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт або договорами на створення 
і передачу науково-технічної продукції. 

Згідно з ч. 1 ст. 331 ГК України за договором на створення і 
передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) 
зобов’язується виконати зумовлені завданням другої сторони 
(замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
(надалі – НДДКР), а замовник зобов’язується прийняти виконані 
роботи (продукцію) і оплатити їх. 

Предметом договору на створення і передачу науково-технічної 
продукції може бути весь комплекс науково-технічних (дослідних) 
робіт, його частина або навіть уся сукупність робіт, що забезпечують 
завершений технологічний цикл – від проведення досліджень до 
впровадження їх результатів (науково-технічної продукції) у 
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виробництво і подальше технічне супроводження (обслуговування) 
виробництва. Визначення предмета договору залежить від різновидів 
робіт, що мають виконуватися за договором (науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські, технологічні тощо) чи певний їх комплекс. 

 
План семінарського заняття № 13 

1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Система 
законодавства про інноваційну діяльність. 

2. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності в Україні. 
3. Правова характеристика договору на створення і передачу 

науково-технічної продукції. 
4. Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності, їх види. Законодавче 

регулювання інвестиційної діяльності. 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність. 
2. Інноваційна діяльність. 
3. Об’єкти і суб’єкти інвестицій. 
4. Особливості інвестиційного договору. 
5. Поняття інноваційного продукту. Реєстрація інноваційного 

проекту. 
6. Особливості договорів про трансфер технологій. 

 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Об’єкти цивільних прав, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької діяльності з метою отримання прибутку – це: 
а) кошти у гривні та іноземній валюті; 
б) інвестиції; 
в) право власності; 
г) грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі 

майнові права, інші права, що мають грошове вираження; 
2. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за 

поданням суб’єктів інноваційної діяльності: 
а) Президент України; 
б) КМУ; 
в) ВР України; 
г) Державний комітет з питань науки, інновацій та 

інформатизації 
3. Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути: 

а) тільки фізичні та/або юридичні особи – резиденти; 
б) фізичні та/або юридичні особи – резиденти і нерезиденти; 
в) виключно господарські товариства; 
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г) тільки юридичні особи – резиденти і нерезиденти. 
 
Задача 
Підприємство WIND – резидент Великобританії прийняло участь у 

створенні підприємства з виготовлення вітроенергетичних установок 
на території України. WIND внесло до статутного капіталу 
новоствореного підприємства 51% решту внесли засновники з 
України. Через деякий час українські інвестори порушили питання 
про передачу контролю над підприємством їм. 

Чи має особливості правовий статус новоствореного 
підприємства? Чи передбачено законодавством особливі механізми 
захисту прав іноземних інвесторів? 

 
Література: 1; 11; 16; 47; 51; 77; 94; 100; 103; 104; 109; 141; 142; 

145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 171; 181; 182; 183; 184; 186; 187; 
188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 231; 238; 251; 265; 276; 290; 307; 
319; 330; 364; 366; 389; 392; 414; 415; 416; 483. 
 

* * * 
 

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Правовий режим іноземного інвестування 

 
Основні терміни та поняття: зовнішньоекономічна діяльність 

(ЗЕД), експорт, імпорт, транзит, суб’єкт ЗЕД, національний режим, 
режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, митно-тарифне 
регулювання, мито, митна вартість товару, нетарифне регулювання, 
ліцензування ЗЕД, квотування, демпінг, субсидований імпорт, 
реекспорт, спеціальні імпортні процедури, зовнішньоекономічний 
договір (контракт); іноземні інвестиції, суб’єкти іноземного 
інвестування, форми здійснення іноземних інвестицій, види іноземних 
інвестицій, об’єкти іноземного інвестування, режим іноземного 
інвестування, підприємство з іноземними інвестиціями 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є 
господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує 
перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою. 
Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на принципах свободи 
її суб’єктів добровільно вступати в зовнішньоекономічні відносини, 
здійснювати господарську діяльність у будь-яких не заборонених 
законом формах та на засадах рівності перед законом усіх суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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Потрібно визначити, хто може бути суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності. Розкрити види 
зовнішньоекономічної діяльності. Пояснити, якими нормативно-
правовими актами визначаються перелік видів зовнішньоекономічних 
операцій, що здійснюються на території України, умови і порядок їх 
здійснення. 

Потрібно визначити цілі та завдання державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Розкрити принципи 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема принцип еквівалентності, 
неприпустимості демпінгу при ввезенні й вивезенні товарів та ін. 

До основних методів державного регулювання ЗЕД належать: 
– тарифне регулювання, під яким розуміється регулювання цін і 

тарифів, у тому числі митних платежів; 
– нетарифне регулювання, у тому числі ліцензування й квотування; 

реєстрація зовнішньоекономічних контрактів; сертифікація 
продукції; фітосанітарний, ветеринарний і екологічний контроль; 
експортний контроль; інші види обмежень і заборон у ЗЕД; 

– непрямі методи нетарифного регулювання, а саме: валютне 
регулювання; встановлення особливого податкового режиму; 
регулювання ціноутворення у ЗЕД; різні «приховані» форми 
захисту національних товаровиробників та ін.; 

– комплексні методи регулювання, а саме: митне регулювання в 
ЗЕД; антидемпінгові, антисубсидиційні й спеціальні заходи; 
інвестиційне регулювання; встановлення порядку державних 
закупівель у ЗЕД та ін. [187]. 

Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів 
(робіт, послуг), експорт і імпорт яких здійснюється суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. Слід 
навести визначення ліцензії і розкрити порядок ліцензування 
експортно-імпортних операцій, а також назвати види ліцензій. 

Режим квотування зовнішньоекономічних операцій 
запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними 
міжнародними договорами України, і здійснюється шляхом 
обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості 
товарів, які можуть бути ввезені (вивезені) за певний період. Потрібно 
розкрити порядок квотування і види квот. 

Варто зупинитися на визначенні понять «критичний імпорт», 
«пріоритетність зовнішньоекономічних проектів», у тому числі і з 
питань критичного імпорту. 

Державний експортний контроль являє собою комплекс заходів з 
контролю за міжнародними передачами товарів, їхнім використанням 
юридичними або фізичними особами. Даний контроль здійснюється 
Державною службою експортного контролю (далі – 
Держекспортконтроль), що діє на підставі Положення, затвердженого 
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Указом Президента України від 17 квітня 2002 р., з метою 
забезпечення захисту інтересів національної безпеки і виконання 
міжнародних зобов’язань України. Предметом експортного контролю 
є товари військового призначення й подвійного використання. 
Дефініції цих понять дані в Законі України «Про державний контроль 
за міжнародними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання» від 20 лютого 2003 р. 

Потрібно охарактеризувати зовнішньоекономічний договір. Слід 
розкрити основні умови зовнішньоекономічного договору, яким 
чином здійснюється обрання права, за яким визначається його форма, 
права та обов’язки сторін. Пояснити, що таке індикативні ціни, ким, у 
якому порядку і для чого вони встановлюються. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) згідно абз. 13 ст. 1 
Закону України «Про ЗЕД» – це матеріально оформлена угода двох 
або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних 
контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх 
взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. 

Форма і порядок укладання зовнішньоекономічного 
договору(контракту), відповідно до ч. 2 ст. 382 ГК, права і обв’язки 
його сторін регулюються Законом України від 23 червня 2005 р. «Про 
міжнародне приватне право». Він укладається суб’єктом ЗЕД або його 
представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором України чи законом. Повноваження 
представника на укладення зовнішньоекономічного договору 
(контракту) може випливати з доручення, статутних документів, 
договорів та інших підстав. Дії, які здійснюються від іноземного 
суб’єкта ЗЕД суб’єктами ЗЕД України, уповноваженим на це 
належними чином, вважаються діями цього іноземного суб’єкта ЗЕД. 

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) 
суб’єкту ЗЕД не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, 
управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, 
передбачених законами України [198, с. 547-548]. 

Ознаками зовнішньоекономічного договору що дозволяють 
виділити його в окрему групу господарських договорів є: особливий 
суб’єктний склад (сторонами в договорі є вітчизняний суб’єкт ЗЕД та 
іноземний контрагент); особливості змісту договору щодо прав та 
обов’язків його сторін при здійсненні ними ЗЕД, типових платіжних 
умов і типових платіжних застережень; спеціальні вимоги щодо права 
країни яке застосовується при його укладанні та виконанні; спеціальні 
вимоги щодо форми договору (визначаються ст. 382 ГК і ст. 6 Закону 
«Про ЗЕД»); обов’язковість реєстрації, що здійснюється відповідно до 
ст. 383 ГК і підзаконних актів щодо окремих видів продукції; 
особливості порядку розгляду договірних спорів (комерційним 
арбітражем або третейським судом). 
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З метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних 
договорів законодавству України може запроваджуватись їхня 
державна реєстрація. Доцільно зупинитися на видах 
зовнішньоекономічних договорів, що підлягають державній 
реєстрації, а також розкрити порядок її здійснення. 

Слід зазначити, на яких засадах держава здійснює захист прав і 
законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за 
межами України. Перелічити санкції, що можуть застосовуватись у 
разі недобросовісної конкуренції з боку суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності або їхніх зарубіжних контрагентів. 

Окремий блок питань даної теми складають питання іноземного 
інвестування. Структурна перебудова економіки країни неможлива 
без належної інвестиційної діяльності, яка у правовому сенсі 
розглядається як сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестування може здійснюватись у вигляді: 1) інвестування 
діяльності іншої особи; 2) інвестування власної діяльності 
(самоінвестування); 3) спільного інвестування діяльності однієї або 
декількох осіб. 

З економічної точки зору етапами інвестиційної діяльності є: 
формування інвестиційних ресурсів (інвестицій); вкладення 
інвестицій в об’єкт інвестування; реалізація інвестицій – використання 
інвестицій під час провадження господарської діяльності; отримання 
інвестором систематичного прибутку, а реципієнтом – досягнення 
відповідного економічного ефекту. 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: 
 іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ; 
 валюти України – при реінвестиціях в об’єкт первинного 

інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно 
до законодавства України за умови сплати податку на прибуток 
(доходи); 

 будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним 
майнових прав; 

 акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних 
прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді 
юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України 
або законодавства інших країн), виражених у конвертованій 
валюті; 

 грошових вимог та права на вимоги виконання договірних 
зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають 
вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами 
(процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними 
звичаями; 
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 будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у 
конвертованій валюті підтверджена згідно із законами 
(процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними 
звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, 
включаючи легалізовані на території України авторські права, 
права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для 
товарів і послуг, ноу-хау тощо; 

 прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на 
користування надрами та використання природних ресурсів, 
наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких 
у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами 
(процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними 
звичаями; 

 інших цінностей відповідно до законодавства України. 
Одним із найбільш актуальних питань регулювання іноземного 

інвестування є питання гарантування іноземних інвестицій. 
Розділ II Закону України «Про режим іноземного інвестування» 

державні гарантії захисту інвестицій поділяє на декілька груп: 
1. Гарантії у разі зміни законодавства. Якщо в подальшому 

спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть 
змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в розділі 
II цього Закону, то протягом десяти років з дня набрання чинності 
таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються 
державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі 
України «Про режим іноземного інвестування». До прав і обов’язків 
сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її 
дії застосовується законодавство України, чинне на момент її 
укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни 
законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, 
забезпечення громадського порядку, охорони довкілля. 

2. Гарантії щодо примусових вилучень, а також: незаконних дій 
державних органів та їх посадових осіб. Іноземні інвестиції в Україні 
не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права 
реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення 
рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. 
Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, 
уповноважених на це Кабінетом Міністрів України. Рішення про 
реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути 
оскаржені в судовому порядку відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про режим іноземного інвестування». 

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, 
включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм унаслідок 
дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами 
України чи їх посадовими особами передбачених законодавством 



127 

обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними 
інвестиціями, відповідно до законодавства України. Компенсація, що 
виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, 
адекватною та ефективною. 

3. Гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності. У разі 
припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на 
повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності 
своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі 
фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного 
фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій 
чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент 
припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено 
законодавством або міжнародними договорами України. 

4. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних 
внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Іноземним інвесторам 
після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів 
гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх 
прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на 
законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій. 
Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, 
одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається 
НБУ. 

На території України можуть створюватись підприємства з 
іноземними інвестиціями в організаційно-правових формах, 
передбачених законодавством України. Під час державної реєстрації 
підприємства з іноземними інвестиціями, крім загального пакета 
документів, іноземний інвестор має додатково надати документ, що 
підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в країні 
місцезнаходження (цей документ повинен бути нотаріально 
засвідчений, перекладений українською мовою і легалізований у 
встановленому порядку) та довідку від банківської установи, в якій 
офіційно відкрито рахунок іноземного інвестора в країні його 
місцезнаходження (перекладену на українську мову і легалізовану в 
установленому порядку). 

 
План семінарського заняття № 14 

1. Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, її 

принципи. 
3. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту. 
6. Правове регулювання іноземних інвестицій. Форми і види 

іноземних інвестицій. 
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Питання для самостійного опрацювання 

1. Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій. 
2. Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний комерційний 
арбітраж. 

3. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

4. Поняття, тлумачення і використання базисних термінів ІНКОТЕРМС. 
5. Зовнішньоекономічні операції з використанням давальницької 

сировини та зовнішньоекономічні товарообмінні операції. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для 
споживання на її території, – це: 
а) Імпорт. 
б) Реімпорт. 
в) Реекспорт. 
г) Експорт. 

2. З території України не заборонено експортувати: 
а) Предмети, які становлять історичне або культурне надбання 

українського народу. 
б) Насіння зернових культур. 
в) Природні ресурси, що вичерпуються, якщо обмеження 

встановлюються і до внутрішнього виробництва чи 
споживання. 

г) Товари з порушенням прав інтелектуальної власності. 
3. Якими державними органами здійснюється реєстрація іноземних 

інвестицій? 
а) державними органами, які здійснюють державну реєстрацію 

підприємств; 
б) Міністерством фінансів України; 
в) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями. 

г) Кабінетом міністрів України. 
 
Завдання 
Складіть таблицю «ІНКОТЕРМС». У ній необхідно відобразити 

назви та скорочені позначення різних комерційних термінів, дати їхню 
стислу характеристику. Структура – вільна. 

Зразок: 
Назва Скорочена назва Основні умови 
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Література: 1; 11; 16; 37; 44; 75; 76; 78; 87; 103; 133; 171; 182; 183; 

184; 186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 207; 221; 222; 225; 
266; 276; 295; 304; 325; 373; 391; 392; 399; 400; 434. 
 

* * * 
 

Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та 
кредитно-розрахункових відносин. Аудит 

 
Основні терміни та поняття: фінансова діяльність, професійна 

фінансова діяльність, індивідуальна фінансова діяльність, кредитно-
розрахункові відносини, фінансові послуги, фінансова установа, банк, 
НБУ, банківська діяльність, страхування, страховик, страхувальник, 
аудит, аудитор, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, каса, 
ліміт каси, платіжний інструмент, акредитив, інкасо, платіжне 
доручення, чек, позика, кредит, банківський кредит, лізинговий 
кредит, кредитний договір, банківський рахунок, поточний рахунок, 
депозитний рахунок, факторинг. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Фінансова діяльність у сфері господарювання – це діяльність, 
пов’язана з обігом коштів (фінансів). Вона може здійснюватися 
суб’єктами господарювання на професійних засадах з метою 
задоволення відповідних потреб інших осіб (професійна фінансова 
діяльність, полягає в наданні фінансових послуг). Водночас кожен 
суб’єкт господарювання, органи господарського керівництва 
здійснюють таку діяльність для забезпечення свої основної діяльності 
(індивідуальна фінансова діяльність, або кредитно-розрахункові 
відносини). Її метою є забезпечення платоспроможності суб’єктів 
господарських правовідносин, у тому числі проведення розрахунків, 
покриття витрат виробництва продукції, отримання прибутку тощо. 

Тема, яка розглядається, охоплює надзвичайно широке коло 
відносин, які є предметом вивчення ряду спеціалізованих юридичних 
та економічних дисциплін (зокрема фінансового права та ін.). Тому 
основним завданням студентів є ознайомлення із загальними 
основами правового регулювання у сфері найбільш поширених видів 
професійної та індивідуальної фінансової діяльності. 

Вивчаючи професійну фінансову діяльність, студентам передусім 
необхідно з’ясувати зміст поняття «фінансова установа», які суб’єкти 
до них належать, які їхні ознаки, особливості створення, реєстрації, 
ліквідації. 
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З-поміж усіх видів професійної фінансової діяльності найбільшу 
увагу слід приділити банківській діяльності та страхуванню. Зокрема, 
слід знати, що таке банк, основи його правового статусу (порядок 
заснування, організаційно-правова форма, вимоги до капіталу, 
порядок ліквідації, ліцензійні умови тощо). Крім того, слід зупинитися 
на класифікації банків, на операціях, які вони можуть здійснювати. 

Важливе значення має володіння студентами знаннями щодо 
спеціального державного регулювання ринків фінансових послуг в 
Україні. Це передбачає, зокрема, вивчення правового статусу 
Національного банку України (щодо банківської діяльності), 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
(оглядово). 

Наступним видом професійної фінансової діяльності, на який 
студентам слід звернути увагу, є страхування. Потрібно знати, що таке 
страхування, які його види прийнято виділяти, основи правового 
статусу страховиків в Україні (організаційно-правова форма, вимоги 
до капіталу, порядок заснування та припинення, ліцензійні умови 
тощо). Доцільно стисло охарактеризувати найбільш поширені та 
перспективні види страхування. 

Окремим питанням при вивченні теми, присвяченої фінансовій 
діяльності, є правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. 
Аудит – це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних 
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення 
достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності 
законодавству та встановленим нормативам. Тобто, аудит не можна 
віднести безпосередньо до різновидів фінансової діяльності – це 
допоміжна діяльність, якій належить провідне місце у визначенні 
правильності здійснення фінансово-господарської діяльності. 
Студентам слід знати, що таке аудит, підстави його проведення 
(зокрема, коли це є обов’язковим), загальні засади правового 
регулювання аудиторської діяльності, правовий статус суб’єктів 
аудиторської діяльності, вимоги до них. 

Решта питань теми стосуються індивідуальної фінансової 
діяльності – кредитно-розрахункових відносин. 

Студентам слід знати порядок здійснення готівкових та 
безготівкових розрахунків у національній валюті, коли допускаються 
розрахунки в іноземній валюті та які вимоги до них ставляться 
законодавством. Зокрема, це передбачає з’ясування того, що таке каса, 
ліміт каси, коли суб’єкти господарювання можуть здійснювати 
розрахунки у готівковій формі, яких вимог вони при цьому повинні 
дотримуватися, яким чином реєструються такі операції. Потрібно 
визначити, що таке безготівкові розрахунки, дати їхню загальну 
характеристику та стисло описати їхні види, детальніше зупиняючись 
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на найбільш розповсюджених (платіжне доручення, чек тощо) та 
складних (акредитив тощо). 

Наостанок студенти мають ознайомитися з найбільш поширеними 
видами фінансових послуг банківських та інших фінансових установ, 
якими користуються суб’єкти господарювання. Акцент при цьому 
необхідно робити саме на інтересах останніх. Потрібно дати загальну 
характеристику договорів позики, кредиту, банківського вкладу 
(депозиту), банківського рахунка, факторингу. Це передбачає 
визначення змісту і форми, різновидів таких договорів, нормативного 
регулювання (якими правовими актами регулюються) тощо. 

 
План лекційного заняття  

1. Поняття та види фінансової діяльності. Професійна та 
індивідуальна фінансова діяльність. 

2. Поняття і значення фінансового контролю та фінансового 
моніторингу. 

3. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. 
4. Банківська діяльність. Поняття та види банків, їх правове 

становище. 
5. Поняття та види страхування. Страхові організації. Страховий 

договір. 
 
 
План семінарського заняття № 15 

1. Поняття та види фінансової діяльності. Професійна та 
індивідуальна фінансова діяльність. 

2. Поняття і значення фінансового контролю та фінансового 
моніторингу. 

3. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. 
4. Банківська діяльність. Поняття та види банків, їх правове 

становище. 
5. Поняття та види страхування. Страхові організації. Страховий 

договір. 
6. Аудит як перевірка правильності здійснення фінансової 

діяльності. 
7. Готівкові та безготівкові розрахунки у господарській діяльності. 

Платіжні засоби (інструменти). 
8. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття рахунків у 

банках. Договір банківського вкладу. 
 
 
 
Питання для самостійного опрацювання 
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1. Банківська діяльність. Поняття та види банків, їх правове 
становище. Правовий статус Національного банку України. 

2. Поняття та види страхування. Договір страхування, основні 
страхові поняття. 

3. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. 
4. Загальна характеристика платіжних інструментів. 
5. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій. 
6. Договір факторингу. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Предметом кредитного договору є: 
а) Грошові кошти. 
б) Речі, визначені родовими ознаками. 
в) Грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками. 
г) Цінні папери. 

2. Чи може бути односторонньо зменшено банком установлений 
договором розмір відсотків на строковий вклад або на вклад, 
внесений на умовах його повернення у разі настання визначених 
договором обставин? 
а) Може бути, якщо це передбачено договором. 
б) Може бути лише за згодою сторін. 
в) Може бути лише при значному зниженні рівня інфляції. 
г) Не може бути, якщо інше не встановлено законом. 

3. Клієнтом у договорі факторингу може бути: 
а) Фізична або юридична особа, яка є суб’єктом 

підприємницької діяльності. 
б) Фізична особа-підприємець. 
в) Органи місцевого самоврядування. 
г) Будь-який учасник відносин у сфері господарювання. 

 
Завдання 
Керуючись наведеними у джерелах та списку літератури 

документами, складіть один із договорів (на вибір), які регламентують 
відносини у сфері кредитно-розрахункової та фінансової діяльності 
(договір страхування, банківського вкладу, факторингу, кредитний, 
банківського рахунка тощо). Особливу увагу зверніть на літературу, в 
якій наводяться зразки договорів. Вам необхідно пристосувати такі 
зразки до конкретних вигаданих життєвих ситуацій. 
 

Література: 1; 11; 16; 17; 18; 19; 22; 61; 63; 65; 66; 67; 68; 70; 73; 
74; 79; 85; 86; 87; 107; 128; 132; 164; 173; 174; 179; 181; 182; 183; 184; 
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186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 286; 287; 295; 353; 398; 
417; 460. 
 

* * * 
 

Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії 
 
Основні терміни та поняття: комерційна концесія, комерційна 

субконцесія, правоволоділець, користувач, франчайзинг, комплекс 
прав, роялті, паушальний платіж, комерційна таємниця, ноу-хау. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Сучасні умови розвитку сфери господарської діяльності 
зумовлюють потребу використання нових договірних конструкцій, які 
до цього в Україні не використовувалися взагалі чи 
використовувалися рідко. Одним із таких договорів є договір 
комерційної концесії (франчайзингу). Його не можна назвати новим, 
адже його регулювання передбачено Цивільним кодексом України та 
Господарським кодексом України. Комерційна концесія – популярний 
інструмент для ведення бізнесу, який набув широкої популярності в 
світі, однак в Україні повною мірою не застосовується, у тому числі, 
через низку прогалин у правовому регулюванні і, як наслідок, 
недостатню захищеність прав та законних інтересів його сторін. 
Навіть у тих випадках, коли у осіб виникає потреба у використанні 
цього договору, вони прагнуть замінити його суміжними договірними 
конструкціями (передусім ліцензійними договорами). Це є проявом 
вищеозначених проблем. 

Відносини, пов’язані з використанням у підприємницькій 
діяльності прав інших суб’єктів господарювання, регулюються ГКУ та 
відповідними законами України (ст. 376 ГКУ). Відповідно до ст. 366 
ГКУ за договором комерційної концесії одна сторона 
(правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні 
(користувачеві) на строк або без визначення строку право 
використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу 
прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов’язується 
дотримуватись умов використання наданих йому прав і сплатити 
правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. 

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу 
наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду 
правоволодільця в певному обсязі із зазначенням або без зазначення 
території використання щодо певної сфери підприємницької 
діяльності. 

Слід детально з’ясувати зміст та форму, раціональну структуру 
договору комерційної концесії, ознайомитися з його істотними та 
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іншими найбільш розповсюдженими умовами, порядком укладення. 
Окремо слід приділити увагу практиці використання такої договірної 
конструкції в Україні, судовій практиці щодо найбільш знакових 
спорів, що супроводжують реалізацію відносин комерційної концесії в 
Україні. 

Договором комерційної концесії може бути передбачено право 
користувача дозволяти іншим особам користування наданим йому 
комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах 
комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або 
визначених у договорі комерційної концесії. 

Укладання користувачем договорів комерційної субконцесії надає 
правоволодільцю додаткові можливості розширення своєї товарно-
збутової мережі. Тому в договорі комерційної концесії, як правило, 
закріплюється не право, а обов’язок користувача надати протягом 
визначеного строку певної кількості осіб право користування 
зазначеними правами на умовах субконцесії. 

Договір комерційної субконцесії обов’язково погоджується з 
правоволодільцем або заздалегідь визначається в договорі 
комерційної концесії. Надані на основі субконцесії права є похідними 
від прав, отриманих користувачем за основним договором, і не 
виходять за їх межі. 

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення 
про договір комерційної концесії, встановлені Господарським 
кодексом України, а також у гл. 76 Цивільного кодексу України. 
Договір комерційної субконцесії має похідний характер від договору 
комерційної концесії і тому його правова доля залежить від долі 
основного договору. 

Слід детально з’ясувати визначені безпосередньо законодавством 
права та обов’язки сторін договору комерційної концесії (субконцесії), 
а також умови, які найчастіше погоджують на практиці учасники 
таких договорів. Особливу увагу варто приділити умовам про оплату. 

Ст. 369 ГКУ передбачає, що винагорода за договором комерційної 
концесії може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі 
разових або періодичних платежів або в іншій формі, передбаченій 
договором. Норма, яка міститься у вказаній статті, має диспозитивний 
характер, надаючи сторонам право самостійно визначати порядок і 
форми виплати винагороди, що повинно знайти відповідне 
закріплення в договорі комерційної концесії. На практиці форма 
винагороди може бути різною. Вона визначається сторонами в 
договорі залежно від специфіки конкретних відносин.  

Платежі за договором комерційної концесії прийнято поділяти на: 
первісний одноразовий платіж (внесок); періодичні (поточні) платежі; 
додаткові платежі. Первісний одноразовий (разовий) платіж являє 
собою своєрідну плату користувача за надану можливість вступити у 
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франчайзингове підприємництво. Первісний одноразовий внесок 
повинен покривати також певний перелік послуг правоволодільця, 
пов’язаних з налагодженням підприємництва користувача (первісне 
навчання фахівців, постачання устаткування, допомога в його 
установці, надання необхідної документації і консультування з її 
застосування та ін.). 

Періодичні (поточні) платежі називають платою за управлінські 
послуги. Поточні платежі показують, наскільки ефективно діє та чи 
інша франчайзингова система, тому що виплачуються вони 
правоволодільцю звичайно від суми прибутку або від обсягу реалізації 
товарів (робіт, послуг). Тому чим вище показники результатів 
господарської діяльності користувача, тим більше сума поточного 
платежу правоволодільцю. 

 
План лекційного заняття: 

1. Поняття та сфера використання комерційної концесії в Україні. 
2. Загальна характеристика договору комерційної концесії, порядок 

його укладення, зміни та припинення. Комерційна субконцесія. 
3. Права та обов’язки сторін договору комерційної концесії. 
4. Відповідальність за порушення договору комерційної концесії. 

Способи забезпечення захисту прав сторін договору комерційної 
концесії. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та сфера використання комерційної концесії в Україні. 
2. Загальна характеристика договору комерційної концесії, порядок 

його укладення, зміни та припинення. Комерційна субконцесія. 
3. Права та обов’язки сторін договору комерційної концесії. 
4. Відповідальність за порушення договору комерційної концесії. 

Способи забезпечення захисту прав сторін договору комерційної 
концесії. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Вкажіть назву договору, згідно якого одна сторона 
(правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні 
(користувачеві) за плату право користування відповідно до її 
вимог комплексом належних цій стороні прав з метою 
виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) 
надання послуг: 
а) договір поставки. 
б) ліцензійний договір. 
в) договір оренди. 
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г) договір комерційної концесії. 
2. Вкажіть сторони договору комерційної концесії: 

а) правоволоділець. 
б) власник. 
в) позичальник. 
г) користувач. 

3. Предметом договору комерційної концесії може бути: 
а) торгова марка. 
б) винахід. 
в) комерційний досвід. 
г) жодна відповідь не правильна. 

 
Завдання 
Складіть таблицю «Права та обов’язки Правоволодільця і 

користувча». 
Зразок: 
 

Права 
правоволодільця 

Обов’язки користувача 

  
Обов’язки 

правоволодільця 
Права користувача 

  

 
Література: 1; 11; 16; 37; 44; 53; 94; 109; 135; 145; 146; 147; 148; 

149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 182; 183; 184; 
186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 237; 238; 239; 357; 446; 
451. 
 

* * * 
 

Тема 23. Спеціальні режими господарювання 
 
Основні терміни та поняття: спеціальний режим 

господарювання, спеціальна (вільна) економічна зона, територія 
пріоритетного розвитку, режим надзвичайного стану, воєнний 
режим, концесія. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина 
території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим 
господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії 
законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної 
зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-
фінансові та інші умови підприємницької діяльності вітчизняних і 
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зарубіжних інвесторів. Необхідно знати, з якою метою створюються 
спеціальні (вільні) економічні зони. Охарактеризувати типи 
спеціальних (вільних) економічних зон, таких як технологічні парки, 
технополіси, комплексні виробничі зони, туристично-рекреаційні та 
ін. 

В літературі пропонується класифікація спеціального режиму 
господарювання залежно від обраних законодавцем правових засобів 
за видами: обмежувальний, заохочувально-обмежувальний, 
заохочувальний. 

Обмежувальний спеціальний режим господарювання – це такий 
режим, при якому законодавець за допомогою встановлення обмежень 
у процесі здійснення господарської діяльності досягає певної мети 
щодо охорони територій, об’єктів тощо. Цей вид включає такі 
режими: державного кордону, надзвичайного та воєнного стану, 
виключної (морської) економічної зони, господарська діяльність у 
Збройних Силах України. 

Заохочувально-обмежувальний спеціальний режим 
господарювання включає спеціальні режими, в умовах яких 
поєднуються певні обмеження у процесі здійснення господарської 
діяльності, та пільги для досягнення необхідних цілей. До цього виду 
можна віднести такі режими, як концесія, санітарно-захисні та інші 
особливо охоронні території. Головним у другому виді є концесія. 

Заохочувальний спеціальний режим господарювання включає 
підвиди спеціального режиму господарювання, введення яких 
пов’язане з необхідністю вирішення соціально-економічних проблем, 
залученню інвестицій на певну територію держави, у певну галузь 
економіки, створення нових робочих місць через надання різного роду 
заохочень для суб’єктів господарювання. До цього виду належать 
спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку, 
єврорегіони, зони вільної торгівлі та господарська діяльність в 
окремих галузях народного господарства. Головним у третьому виді є 
спеціальний режим інвестиційної діяльності. Спеціальний режим 
інвестиційної діяльності – це юридична конструкція залучення 
інвестицій в економіку депресивних регіонів України, яка 
застосовується законодавцем на територіях пріоритетного розвитку і 
передбачає заходи заохочення для суб’єктів господарювання, які 
виконують спеціальні вимоги законодавця, що забезпечує поєднання 
публічних та приватних інтересів. 

Концесія – це складна юридична конструкція, яка відрізняється 
поєднанням заохочень та обмежень, що спрямована на залучення 
інвестицій для будівництва і/або експлуатації об’єктів права 
державної і/або комунальної власності. Необхідно визначити засади 
концесійної діяльності в Україні, зокрема поєднання державного 
регулювання концесійної діяльності та здійснення її на основі 
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концесійного договору, вибір концесіонерів переважно на конкурсній 
основі, взаємна вигода сторін у концесійному договорі, державне 
гарантування інвестицій концесіонерів тощо. Визначити сфери 
господарювання, в яких дозволена концесійна діяльність, об’єкти 
права державної або комунальної власності, що можуть надаватися в 
концесію, а також види підприємницької діяльності, які забороняється 
здійснювати на концесійній основі. 

Зазначити вимоги до концесійних договорів, порядок їх укладання, 
а також інші питання правового регулювання концесійної діяльності. 

Морські райони, що зовні прилягають до територіального моря 
України, включаючи райони навколо островів, які належать Україні, 
становлять виключну (морську) економічну зону України. Слід знати, 
що є виключною (морською) економічною зоною України, вказати, 
які права має держава у виключній (морській) економічній зоні. 

Потрібно розглянути особливості здійснення господарської 
діяльності на державному кордоні, а також у санітарно-захисних та 
інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, які особливо 
охороняються. 

Необхідно зазначити, що господарська діяльність в умовах 
надзвичайного стану – особливого правового режиму діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, передбаченого Конституцією України, який 
допускає тимчасове обмеження у здійсненні конституційних прав і 
свобод громадян, а також прав юридичних осіб і покладає на них 
додаткові обов’язки, – може здійснюватися з урахуванням обмежень і 
зобов’язань, установлених Указом Президента України про введення 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. 

У період дії воєнного стану, введеного на території України або в 
окремих її місцевостях, правовий режим господарської діяльності 
визначається на основі закону про оборону України, інших 
законодавчих актів про забезпечення обороноздатності держави і 
законодавства про режим воєнного стану. 

 
План семінарського заняття № 16 

1. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок їх 
створення і правове регулювання. 

2. Особливості правового регулювання господарської діяльності у 
спеціальних (вільних) економічних зонах. 

3. Особливості здійснення господарської діяльності на державному 
кордоні України, у виключній морській економічній зоні, в 
охоронних зонах, в умовах військового, надзвичайного стану. 

4. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний 
договір. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 
2. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний 

договір. 
3. Інші види спеціальних режимів господарювання. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Який з перелічених господарських договорів належить до 
спеціальних режимів господарювання? 
а) договір комісії; 
б) договір концесії; 
в) договір лізингу; 
г) договір комерційної концесії. 

2. Термін договору концесії має бути: 
а) не менше 5 років та не більше 25 років; 
б) не менше 5 років та не більше 10 років; 
в) не менше 10 років та не більше 30 років; 
г) не менше 10 років та не більше 50 років. 

3. Яке з наведених положень відповідає законодавству України? 
а) на території спеціальної (вільної) економічної зони 

запроваджується національний правовий режим 
господарської діяльності; 

б) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності національних 
та іноземних юридичних і фізичних осіб; 

в) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності іноземних 
юридичних і фізичних осіб. 

 
 
Завдання 
Складіть таблицю «Спеціальні режими господарювання». 
Зразок: 
 

Назва Особливості правового режиму 
здійснення господарської діяльності 

  
  

 
Література: 1; 11; 16; 37; 44; 53; 94; 109; 135; 145; 146; 147; 148; 

149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 182; 183; 184; 
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186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 237; 238; 239; 357; 446; 
451. 
 

* * * 
 

Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів 
 
Основні терміни та поняття: договір перевезення вантажу; 

договір перевезення пошти; перевізні документи; коносамент; 
чартер; договір перевезення у прямому змішаному сполученні; договір 
транспортного експедирування. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, 
пасажирів і багажу залежить від виду транспорту, яким здійснюється 
таке перевезення. Так, згідно зі ст. 2 Закону України від 10 листопада 
1994 р. № 232 /94-ВР «Про транспорт» відносини, пов’язані з 
діяльністю транспорту, регулюються вказаним законом, кодексами 
(статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства 
України. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про транспорт» перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних 
послуг, експлуатація й ремонт шляхів сполучення здійснюються 
залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), 
автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та 
організаціями, якщо це передбачене їхніми статутами. Частина 3 
ст. 306 ГК України доповнює цей перелік космічним транспортом та 
іншими видами транспорту. З огляду на це перевезення поділяються 
на:  

а) залізничні;  
б) внутрішні водні шляхи (річкові);  
в) морські;  
г) повітряні;  
д) автомобільні; 
е) космічні. 

Є сенс доповнити цей перелік перевезеннями трубопровідним 
транспортом. Крім того, перевезення у межах територіальної сфери дії 
однієї транспортної організації (наприклад однієї залізниці) 
вважаються перевезеннями місцевого сполучення; перевезення двома 
чи кількома організаціями одного виду транспорту є перевезеннями у 
прямому сполученні, а перевезення за єдиним транспортним 
документом організаціями різних видів транспорту – перевезеннями у 
прямому змішаному сполученні. 
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Перш за все, необхідно усвідомити, що сутність діяльності 
перевізника полягає у наданні фактичних послуг за договором 
перевезення. За договором перевезення вантажу одна сторона 
(перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною 
(відправником) вантаж до пункту призначення і видати його 
управомоченій на одержання вантажу особі (одержувачеві), а 
відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 
встановлену плату (ч. 1 ст. 909 ЦК, ч. 1 ст. 307 ГК). Це так званий 
разовий (реальний) договір на перевезення конкретного вантажу. 
Перевізник і власник (володілець) вантажів у разі потреби 
здійснювати систематичні перевезення можуть укласти 
довгостроковий договір, за яким перевізник зобов’язується у 
встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажів – 
подавати до перевезення вантажі у встановленому обсязі. У цьому 
договорі визначаються обсяги, строки та інші умови надання 
транспортних засобів і подання вантажів для перевезення, порядок 
розрахунків та інші умови перевезень. 

Вантажі класифікуються за видом продукції різних виробників, 
фізичним станом, наявністю тари, способом вантаження й 
розвантаження, специфічними властивостями, масою та габаритами. 

За видами продукції вантажі поділяються на: 
– продукцію сільського господарства; 
– продукцію лісової, деревообробної й целюлозно-паперової 

промисловості; 
– руди металічні; 
– продукцію паливно-енергетичної промисловості; 
– мінеральну сировину, мінерально-будівельні матеріали та вироби; 
– продукцію металургійної промисловості; 
– продукцію хімічної промисловості; 
– продукцію харчової, м’ясо-молочної та рибної промисловості; 
– промислові товари народного споживання; 
– продукцію машинобудування, приладобудування й 

металообробної промисловості; 
– інші вантажі. 

За фізичним станом вантажі поділяються на тверді, рідкі й 
газоподібні; за наявністю тари – на ті, для яких тара потрібна й для 
яких вона не потрібна. 

За способом вантаження й розвантаження вантажі бувають 
штучними, сипучими, навалочними й наливними. Такі вантажі, як 
швидкопсувні, небезпечні, антисанітарні та живі, мають специфічні 
властивості. 

Залежно від маси, габаритів одного вантажного місця та специфіки 
вантажі поділяються на такі, перевезення яких здійснюється за 
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загальними й за спеціальними правилами (великовагові, 
великогабаритні, небезпечні тощо). 

Сторонами у договорі перевезення вантажу є перевізник і 
відправник. Перевізниками є транспортні організації – юридичні 
особи, яким право укладати договори перевезення безпосередньо або 
через свої підрозділи надане транспортними статутами (кодексами): 
залізниці, річкові та морські пароплавства, авіаційні підприємства, 
автогосподарства тощо, а також і фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності. Підтвердженням цьому є визначення 
перевізника за Законом України «Про транспортно-експедиторську 
діяльність»: перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на 
себе зобов’язання й відповідальність за договором перевезення 
вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, 
перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або 
іншій особі, зазначеній у документі (ст. 1). 

Відправниками вантажів можуть бути як юридичні, так і фізичні 
особи, яким вантаж належить на праві власності (господарського 
відання чи оперативного управління) або на іншій підставі, 
передбаченій законом чи договором. 

Крім перевізника та відправника, учасником перевезення є також 
одержувач вантажу, який, як правило, перебуває у договірних 
відносинах з вантажовідправником (з поставки, купівлі-продажу, 
комісії тощо) і вже внаслідок цих договорів повинен прийняти 
доставлений йому перевізником вантаж. Однак обов’язок одержувача 
прийняти і вивезти вантаж у пункті призначення випливає також з 
факту укладення договору перевезення конкретного вантажу. 

Договір морського перевезення вантажу укладається за умови 
надання для перевезення всього судна, його частини або певних 
суднових приміщень (ч. 1 ст. 134 і ст. 136 Кодексу торговельного 
мореплавства). Такий договір називається рейсовим чартером, або 
цертепартією. Проте й при укладенні рейсового чартеру для 
засвідчення прийняття вантажу до морського перевезення перевізник 
видає відправникові коносамент, який, на відміну від основних 
транспортних документів на інших видах транспорту, є 
товарозпорядчим документом (ст. 334 ЦК). Чартер застосовується і 
при перевезенні вантажів повітряним транспортом (ст. 61 Повітряного 
кодексу). 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного 
експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність (див., зокрема, Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», а також Положення про форму 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджена Наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 6 вересня 2001 р. № 201). 
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Для систематичного надання послуг експедитора можуть 
укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного 
експедирування. 

Учасники перевізного процесу пов’язані взаємними правами та 
обов’язками. Деякі з них випливають безпосередньо з договору 
(наприклад договору чартеру) або прийнятої до виконання заявки на 
перевезення вантажу. Це стосується насамперед обов’язку перевізника 
щодо подачі під завантаження транспортних засобів. Відправник 
вантажу має право відмовитися від поданих транспортних засобів, 
якщо вони непридатні для перевезення відповідного вантажу. 
Перевізник повинен забезпечити цілісність і схоронність прийнятого 
до перевезення вантажу. Цей обов’язок виникає з моменту одержання 
перевізником вантажу до перевезення і до видачі його одержувачеві у 
пункті призначення. Перевізник повинен своєчасно виконати свій 
обов’язок з доставки вантажу до пункту призначення та видачі його 
одержувачеві. Перевізник зобов’язаний доставити вантаж до пункту 
призначення у строк, встановлений договором, якщо інший строк не 
встановлений транспортними кодексами (статутами), іншими 
нормативно-правовими актами та правилами, що видаються 
відповідно до них, а в разі відсутності таких строків – у розумний 
строк (ч. 1 ст. 919 ЦК). 

З фактом укладення договору перевезення вантажу певні права та 
обов’язки виникають також у відправника. Деякі з них передбачені 
транспортними статутами (кодексами) і правилами перевезення 
вантажів. Зокрема відправник повинен подати вантаж до перевезення 
у належному стані, у справній тарі чи упаковці, відповідно до вимог 
стандарту чи технічних умов, які б забезпечували повну його 
схоронність. Вантаж має бути також замаркований відповідно до 
встановлених вимог. 

Належне виконання сторонами обов’язків, які випливають з 
договору перевезення або норм транспортного законодавства, має 
наслідком припинення зобов’язання з перевезення вантажу та 
досягнення учасниками мети договору. При незабезпеченні цілісності 
та схоронності прийнятого до перевезення вантажу перевізник 
відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу. 

 
План семінарського заняття № 17 

1. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. 
2. Поняття і види договору перевезення вантажу, підстави його 

припинення. 
3. Відповідальність за порушення договору перевезення. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. 
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2. Поняття і види договору перевезення вантажу, підстави його 
припинення. 

3. Відповідальність за порушення договору перевезення. 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Який з перелічених господарських договорів належить до 
спеціальних режимів господарювання? 
а) договір комісії; 
б) договір концесії; 
в) договір лізингу; 
г) договір комерційної концесії. 

2. Термін договору концесії має бути: 
а) не менше 5 років та не більше 25 років; 
б) не менше 5 років та не більше 10 років; 
в) не менше 10 років та не більше 30 років; 
г) не менше 10 років та не більше 50 років. 

3. Яке з наведених положень відповідає законодавству України? 
а) на території спеціальної (вільної) економічної зони 

запроваджується національний правовий режим 
господарської діяльності; 

б) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності національних 
та іноземних юридичних і фізичних осіб; 

в) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності іноземних 
юридичних і фізичних осіб. 

 
Завдання 
Складіть таблицю «Спеціальні режими господарювання». 
Зразок: 
 

Назва Особливості правового режиму 
здійснення господарської діяльності 

  
  

 
Література: 1; 11; 16; 37; 44; 53; 94; 109; 135; 145; 146; 147; 148; 

149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 182; 183; 184; 
186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 237; 238; 239; 357; 446; 
451. 
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* * * 
 

Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих 
галузях господарювання 

 
Основні терміни та поняття: державна підтримка сільського 

господарства; державний продовольчий резерв; комерційне 
посередництво, агентський договір. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Сільськогосподарське виробництво у світі є основою 
життєдіяльності людей та сировиною базою харчової і легкої 
промисловості. В Україні, крім того це одна з не багатьох галузей 
народного господарства яка забезпечує позитивне сальдо у 
зовнішньоекономічній діяльності в умовах фінансово-економічної 
кризи. Українське зерно експлуатується в 50 країн світу, кожна друга 
продана на світовому ринку тонна олії – експортована з України. За 
експортом зернових ми – треті у світі, при оптимальному, на 
принципах розширеного відтворення ефективної родючості ґрунтів, за 
даними Всесвітньої продовольчої прогарами ООН Україна, 
використавши свій ресурсний потенціал може нагодувати 300 млн. 
людей з числа більше 1 мільярда голодуючих в усьому світі [197, 
с. 243]. 

Юридично забезпечити реалізацію визначених органами влади й 
управління України організаційно-економічних напрямів державного 
регулювання сільськогосподарської діяльності повинні забезпечити 
відповідні нормативно-правові акти. Одним із перших таких 
законодавчих актів є Закон України від 15.10.1990 р. «Про 
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві України». 

Цим Законом визначено основні проблеми регулювання 
сільгоспвиробництва а саме: надання агропромисловим 
товаровиробникам права вільного вибору форм власності і напрямків 
трудової та господарської діяльності; створення необхідної ресурсної 
основи для всебічного задоволення виробничих та інших потреб; 
державне інвестування розвитку соціальної інфраструктури; 
спрямування інвестиційної політики, зокрема, в напрямку інвестицій 
на першочергове створення матеріально – технічної бази по 
виробництву засобів виробництва, хімізації, переробної індустрії і ін.; 
створення умов для еквівалентного товарообміну між промисловістю і 
сільським господарством на основі паритетного ціноутворення на їх 
продукцію; регулювання відносин агропромислових товаровиробників 
і держави з допомогою системи бюджетного фінансування, 
кредитування, оподаткування, страхування з широким застосуванням 
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комплексу пільг тощо. Однак, положення цього Закону в основному 
носять декларативний характер. Неможливість його практичної 
реалізації призвела до необхідності прийняття цілої низки законів і 
підзаконних нормативно-правових вище згаданих указів. 

Наступне комплексне правове забезпечення державного 
регулювання сільськогосподарської діяльності передбачено Законом 
України від 26.06.2009 р. «Про державну підтримку сільського 
господарства України», яким визначено основи державної політики у 
бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших 
сферах державного управління щодо стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також 
забезпечення продовольчої безпеки населення. Зокрема, в цьому 
Законі наголошено на тому, що держава здійснює регулювання 
гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції, 
встановлюючи мінімальні чи максимальні закупівельні ціни також 
застосовуючи інші заходи, при дотриманні правил антимонопольного 
законодавства та правил добросовісної конкуренції. Передбачено 
створенню Аграрного фонду, який є державною спеціалізованою 
установою та уповноважений Кабінетом Міністрів України провадити 
цінову політику в агропромисловому комплексі. Фонд має виключне 
право на придбання та продаж об’єктів державного цінового 
регулювання для потреб державного резерву, а також на продаж 
об’єктів державного цінового утворення, які були конфісковані або 
підлягають продажу відповідно до закону. Законодавцем встановлено, 
що на період до запровадження системи форвардних закупівель зерна 
на організованому аграрному ринку держави застосовується режим 
державних заставних закупівель. Функція Аграрного фонду в даному, 
випадку до ст. 9 полягає в наданні бюджетної позики виробнику 
зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, під заставу 
такого об’єкта. Однак, розмір бюджетної позики не може 
перевищувати 80 відсотків вартості застави, яка розраховується 
виходячи з розмір встановленої мінімальної закупівельної ціни. 

Законом встановлено кредитну підтримку виробників 
сільськогосподарської продукції ( кредитну субсидію). Режим 
кредитної субсидії полягає у субсидуванні частини плати (відсотків) 
за використання короткострокових та середньострокових кредитів, 
наданих банками в національній валюті. Наголошуємо, що кредитна 
субсидія надається лише особам, які є сільськогосподарськими 
підприємствами, що виробляють об’єкти державного ціноутворення. 
Відповідно до ст. 3 Закону «Про державну підтримку сільського 
господарства України» об’єктами державного цінового регулювання є 
такі товари: пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, 
овес, кукурудза, борошно пшеничне або суміші пшениці та жита 
(меслину), насіння льону тільки неподрібнене, насіння тільки з ріпаку 
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неподрібнене, соєві боби тільки неподрібнені, насіння соняшнику 
тільки не подрібнене, шишки хмелю свіжі або сухі, цукор з цукрових 
буряків. Однак, держава не здійснює цінове регулювання за межами 
організованого аграрного ринку України. Розмір кредитної субсидії 
надається до 50 відсотків від розміру процента, нарахованого на 
основну суму кредиту, але не вище 59 відсотків від розміру 
середньозваженого процента за кредитами банків у національній 
валюті. повністю забезпечених заставою, який фактично склався в 
Україні станом на 1 лютого поточного бюджетного року, та наданих 
для короткострокових кредитів терміном до 12 календарних місяців, а 
для середньострокових кредитів строком до 36 календарних місяців. 

Законодавець обмежив цільове використання коштів 
субсидованого кредиту, зокрема він надається лише для 
короткострокових кредитів виключно для придбання товарів (запасів) 
на потреби виробництва окремого об’єкта державною цінового 
регулювання ( їх перелік визначається кабінетом Міністрів України), а 
середньострокових кредитів - виключно для придбання або 
будівництва основних фондів сільськогосподарського призначення 1 
групи та проведення їх капітальних поліпшень, придбання основних 
фондів 11 групи сільськогосподарського призначення, в тому числі на 
умовах фінансового лізингу, та проведення їх капітальних поліпшень. 
Також передбачено бюджетну тваринницьку дотацію, ціллю якої є 
підтримка рівня платоспроможного попиту українських споживачів 
продукції тваринництва та запобігання виникненню 
середньостатистичної збитковості українських виробників такої 
продукції. 

Розвиток правового забезпечення державного регулювання 
сільськогосподарської діяльності, який розглядається як складової її 
аграрної політики, передбачено Законом України від 18.10.2005 р. 
«Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 
року». Стратегічним цілями такої політики є: гарантування 
продовольчої безпеки держави; збереження селянства як носія 
української ідентичності, культури і духовності нації; комплексний 
розвиток сільських територій та розв’язання соціальних проблем на 
селі. 

Необхідно детально з’ясувати основні пріоритети державної 
аграрної політики відповідно до ст. 3 вищезгаданого Закону, 
визначити основні заходи, спрямовані на їх реалізацію (зокрема, 
удосконалення системи державного регулювання, стимулювання 
розвитку виробництва, часткове відшкодування вартості 
капіталовкладень на будівництво та реконструкцію ферм, закупівлю 
техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва, 
будівництва та реконструкції підсобних підприємств з переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції тощо. 
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Україна, за своїми кліматичними умовами, якістю ґрунтів, 
трудовим потенціалом, традиціями, зерновиробництва, безумовно, в 
умовах продовольчої кризи може бути провідним сільгоспвиробником 
зернових. Для цього необхідні відповідні економіко-правові умови 
державного регулювання виробництва та продажу зерна як 
внутрішньому, так і на світовому ринку. Вищевикладене пов’язане з 
інтересами сільгоспвиробників і держави загалом, може стати 
важливим чинником гарантування продовольчої безпеки України. 

На вирішення цієї проблеми насамперед спрямовані положення 
Закону України від 04.07.2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
із змінами і доповненнями. Закон спрямований нас творення 
правових, економічних та організаційних умов 
конкурентноспроможного виробництва і формування ринку зерна для 
забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, 
насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного 
потенціалу. Слід знайомитися з основними положеннями вказаного 
Закону. 

Господарський кодекс України в гл. 31 вперше на законодавчому 
рівні врегульовує відносини, що виникають при здійсненні такого 
виду господарської діяльності, як комерційне посередництво. 
Комерційне посередництво, яке ще іменується в ГК України 
агентськими відносинами, завжди є підприємницькою діяльністю.  

Поняття комерційного посередництва розкривається в ч. 1 ст. 295 
ГК України, положення якої дають змогу виділити ознаки цього виду 
господарської діяльності.  

По-перше, комерційне підприємництво полягає в наданні послуг 
шляхом посередництва.  

По-друге, комерційне посередництво (агентська діяльність) є 
підприємницькою діяльністю, тобто діяльністю з метою отримання 
прибутку. 

По-третє, учасниками відносин комерційного посередництва є: 
комерційний агент, який завжди є суб’єктом підприємництва, та 
суб’єкт господарювання (не обов’язково суб’єкт підприємництва), 
який є споживачем послуг посередництва. Згідно з ч. 2 ст. 295 ГК 
України комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання 
(громадянин або юридична особа), який за повноваженням, 
заснованим на агентському договорі, здійснює комерційне 
посередництво. 

По-четверте, комерційне посередництво (агентська діяльність) має 
певні межі застосування: воно здійснюється у сфері господарювання і 
лише при здійсненні суб’єктами господарювання господарської 
діяльності. Разом з тим законом можуть бути встановлені обмеження 
або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих 
галузях господарювання (ч. 5 ст. 295 ГК України). 
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По-п’яте, комерційне посередництво здійснюється комерційним 
агентом від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, 
якого він представляє. Тому підприємці, які діють хоч і в чужих 
інтересах, але від власного імені, не визнаються комерційними 
агентами (ч. 3 ст. 295 ГК України). Комерційний агент не може також 
укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе 
особисто (ч. 4 ст. 295 ГК України). 

ГК України (ст. 296) встановлює спеціальні підстави виникнення 
агентських відносин, зазначаючи, що агентські відносини виникають у 
разі: надання суб’єктом господарювання на підставі договору 
повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій; 
схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє комерційний 
агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб’єкта агентом без 
повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому 
повноваження. 

Комерційне посередництво є однією з форм господарсько-торгової 
діяльності (ст. 263 ГК України), яка з економічної точки зору 
опосередковує процес доведення товару від виробника до 
безпосереднього споживача. За юридичним критерієм 
посередництво – це діяльність, спрямована на виявлення потенційних 
контрагентів, підготовку і укладення угод. 

Важливим для всіх посередницьких правовідносин є те, що право 
власності на товар не переходить до контрагента за договором. 
Посередник, незалежно від чийого імені він виступає, завжди діє в 
інтересах власника. Якщо в договорі передбачено інше – відсутнє 
посередництво. Замість нього має місце договір купівлі-продажу, 
постачання та ін. 

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є діяльністю з 
надання послуг. Отже, агентський договір, яким опосередковуються 
відносини суб’єктів такої діяльності, є одним з видів договорів про 
надання послуг. Тому на нього поширюється дія норм гл. 63 ЦК 
України, якими встановлені загальні положення щодо послуг та 
договору про надання послуг (такий висновок випливає з абз. 2 ч. 1 ст. 
175 ГК України), а також, як зазначено в ч. 2 ст. 305 ГК України, 
положення ЦК України, якими регулюються відносини доручення. 

Агентським договором є договір, за яким одна сторона 
(комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні 
(суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх 
укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за 
його рахунок (ч. 1 ст. 297 ГК України). 

Необхідно з’ясувати зміст та форму такого договору, права та 
обов’язки його сторін, особливості укладення, зміни та припинення. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 
2. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний 

договір. 
3. Інші види спеціальних режимів господарювання. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Який з перелічених господарських договорів належить до 
спеціальних режимів господарювання? 
а) договір комісії; 
б) договір концесії; 
в) договір лізингу; 
г) договір комерційної концесії. 

2. Термін договору концесії має бути: 
а) не менше 5 років та не більше 25 років; 
б) не менше 5 років та не більше 10 років; 
в) не менше 10 років та не більше 30 років; 
г) не менше 10 років та не більше 50 років. 

3. Яке з наведених положень відповідає законодавству України? 
а) на території спеціальної (вільної) економічної зони 

запроваджується національний правовий режим 
господарської діяльності; 

б) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності національних 
та іноземних юридичних і фізичних осіб; 

в) на території спеціальної (вільної) економічної зони 
запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності іноземних 
юридичних і фізичних осіб. 

 
Завдання 
Складіть таблицю «Спеціальні режими господарювання». 
Зразок: 
 

Назва Особливості правового режиму 
здійснення господарської діяльності 

  
  

 
Література: 1; 11; 16; 37; 44; 53; 94; 109; 135; 145; 146; 147; 148; 

149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 182; 183; 184; 



151 

186; 187; 188; 190; 191; 193; 194; 195; 199; 201; 237; 238; 239; 357; 446; 
451. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної 
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у 
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни. 

Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і виявляє здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їхнє виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних 
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для 
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчально-
методичних рекомендацій в опануванні дисципліни тими з них, хто 
мають низьку академічну успішність, та створення умов для 
поглиблення знань та розвитку творчих здібностей обдарованих 
студентів. Під час проведення індивідуальних занять передбачається 
робота за такими напрямками: надання допомоги студентам, які 
потребують додаткових роз’яснень при підготовці до складання 
проміжного та підсумкового контролю (усне та письмове тестування, 
співбесіда, аналіз аналітичних оглядів, публікацій за визначеною 
проблемою, матеріалів розв’язання практичних ситуацій); 
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань, 
написанні есе та надання їхній роботі творчого спрямування 
(обговорення матеріалів наукового реферату з визначеної проблеми, 
підготовлених доповідей на студентську наукову конференцію, для 
участі у засіданнях гуртка «Ін Юре» та в дебатах на засіданнях клубу 
«Феміда», матеріалів публікацій у наукових виданнях, розробок 
сценаріїв дидактичної гри); підбиття підсумків виконання студентами 
письмових робіт (тестів, понятійних диктантів, модульних контрольних 
робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної роботи. 

Есе (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – 
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який 
виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу 
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування 
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений 
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний 
чи суто белетристичний характер. 

Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з 
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 
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творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з 
останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових 
робіт, дає змогу отримати позитивну оцінку. Студенту надається 
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не 
більше двох з навчальної дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 
викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові документи, 
нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації, правильно 
кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати відповідні 
документи. Такі документи складаються з урахуванням вимог 
законодавства та повинні мати самостійний характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 
науковою роботою, за погодженням із викладачем вона може бути 
зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не потребує 
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми 
роботами з господарського права на конкурси наукових праць, 
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування 
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

Вказівки до виконання індивідуальних завдань 
Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 
Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми 

на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист 
реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
якої складається попередній план з двох-трьох пунктів. План не слід 
занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання 
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації з викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 
допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні 
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 
словники, статистичні збірники), наукова та періодична література 
(монографії, журнали, газети). 
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Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 
правильно ув’язати теоретичні положення з практикою, розкрити 
матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 
план реферату з вказаними сторінками відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, 
з яких вони наведені, та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша 
цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга – 
номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на комп’ютері з 
одного боку аркуша формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 
14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал – 
1,5. Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні 
бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–
15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній 
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо: текст 
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 
реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і 
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і 
вільному його викладу під час захисту . 
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Рекомендована тематика для письмової доповіді (есе), реферата 
 

Модуль 1  
Загальні засади правового регулювання 

у сфері господарської діяльності 
 

Тема 1. Загальна характеристика господарського права 
та господарського законодавства 

1. Інтеграція українського господарства у світову економіку та 
розвиток вітчизняного господарського законодавства. 

2. Співвідношення господарського права із цивільним та іншими 
суміжними галузями права. 

 
Тема 2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності 

3. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 
4. Податки в механізмі державного регулювання господарської 

діяльності. 
 

Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 
Ліцензування та патентування господарської діяльності 

5. Аналіз змін законодавчого забезпечення дозвільної системи у сфері 
господарювання в умовах спрощення ведення бізнесу в Україні. 

6. Аналіз законодавчих змін у сфері ліцензування. 
 

Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції 
7. Зловживання монопольним становищем на ринку. 
8. Організаційно-правові засоби обмеження монополізму в Україні. 
9. Порядок розгляду справи про порушення законодавства про 

конкуренцію. 
 

Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю 
у сфері господарювання 

10. Види заходів нагляду (контролю), що здійснюються щодо 
суб’єктів господарювання. 

11. Основні органи, уповноважені здійснювати заходи нагляду 
(контролю) щодо суб’єктів господарювання. 

 
Модуль 2 

Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин 
 

Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове 
регулювання легалізації та припинення діяльності суб’єктів 

господарювання 
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12. Критерії вибору організаційно-правової форми провадження 
господарської діяльності певного виду. 

13. Розвиток законодавства України про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

14. Удосконалення процедур припинення юридичної особи та 
діяльності фізично особи-підприємця за законодавством України. 

 
Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств 

15. Особливості правового статусу казенних підприємств та їх 
створення в Україні. 

16. Правове регулювання створення та провадження діяльності 
фермерського господарства. 

 
Тема 8. Господарські товариства 

17. Корпоративні конфлікти. 
18. Розкриття кінцевих бенефіціарних контролерів юридичних осіб: 

досвід та помилки регуляторів. 
19. Розвиток корпоративного законодавства в Україні. 
20. Розвиток законодавства України про акціонерні товариства. 

 
Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців 

та інших суб’єктів господарювання 
21. Переваги та недоліки провадження підприємницької діяльності 

фізичною особою. 
22. Особливості провадження діяльності особистого селянського 

господарства та його правовий статус. 
 

Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері 
господарювання 

23. Проблеми колективної форми власності. 
24. Об’єкти приватизації. 
25. Правовий статус деривативів. 

 
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. 

Господарський договір 
26. Комерційний договір за законодавством країн західної Європи та 

Північної Америки. 
27. Роль юридичної техніки у формуванні змісту «безпечного» договору. 

 
Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання 

28. Адміністративно-правова відповідальність юридичних осіб. 
29. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. 
30. Штраф та пеня як форми неустойки: співвідношення та практика 

застосування. 
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Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом 
31. Банкрутство: соціально-економічне призначення та юридичний зміст. 
32. Мораторій в процедурі відновлення платоспроможності боржника. 
33. Санація як захід запобігання банкрутству боржника. 
34. Ліквідаційний процес: правова характеристика. 
35. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення 

претензій кредиторів. 
36. Характеристика процедури визнання банкрутом фізичної особи-

суб’єкта підприємницької діяльності. 
37. Питання вдосконалення законодавства про банкрутство. 
 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських 

правовідносин 
38. Правові засоби протидії рейдерству в Україні. 
39. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 
40. Досудове врегулювання спорів. 
41. Позов: поняття, зміст, правила оформлення. 
42. Правове положення Міжнародного комерційного арбітражного суду. 

Підвідомчість справ Міжнародному комерційному арбітражному суду. 
43. Правове становище третейського суду. Порядок вирішення спорів 

третейським судом. 
 

Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності 
44. Поняття безпеки підприємницької діяльності та її складові. 
45. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 
Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 
 

Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 
в Україні. Біржова діяльність 

46. Поняття, ознаки та функції біржі. 
47. Товарна біржа: порядок створення та припинення. 
48. Фондова біржа: характеристика органів управління. 
49. Види біржових угод. Порядок укладення угод на біржах. 
50. Порядок створення фондової біржі. 
51. Правова характеристика статуту біржі. 
52. Правовий статус засновника та члена біржі. 
53. Режим доступу до біржової інформації. 
54. Біржовий брокер: характеристика прав та обов’язків. 
55. Правила біржової торгівлі: порядок їх затвердження та зміст. 
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Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів 
56. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 
57. Правовий статус сторін за договором споживчого кредиту. 
58. Порядок забезпечення та реалізації права споживачів на захист. 

 
Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. 

Капітальне будівництво 
59. Система підрядних договорів у будівництві та організація 

договірних зв’язків. 
60. Договір на виконання проектних і пошукових робіт. 
61. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. 
62. Види перевезень та їх правове регулювання. 
63. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання. 
64. Особливості перевезення вантажу автомобільним транспортом. 

 
Тема 19. Правове регулювання інвестиційної 

та інноваційної діяльності 
65. Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі 

в юридичній особі. 
66. Характеристика правового режиму іноземних інвестицій. 
67. Основні засади здійснення інноваційної діяльності в Україні. 
 

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Правовий режим іноземного інвестування 

68. Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

69. Удосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

70. Характеристика зовнішньоекономічного договору. 
 

Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності 
та кредитно-розрахункових відносин. Аудит 

71. Правовий статус Національного банку України. 
72. Характеристика діяльності державного банку. 
73. Кооперативний банк: порядок створення та реєстрації. 
74. Правовий статус банківського об’єднання. Банківська корпорація: 

правові аспекти функціонування. 
75. Державна реєстрація банків. 
76. Правові засади здійснення установами банків валютного контролю. 
77. Належне виконання кредитного договору. Забезпечення 

виконання кредитного договору. 
78. Підстави та порядок визнання кредитного договору недійсним. 
79. Істотні умови кредитного договору: правова характеристика. 
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Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії 

80. Проблемні питання правового регулювання комерційної концесії. 
81. Аналіз судової практики щодо підстав оскарження договорів 

комерційної концесії в Україні. 
82. Основні умови щодо оплати за договорами комерційної концесії в 

Україні. 
 

Тема 23. Спеціальні режими господарювання 
83. Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування. 
84. Нормативно-правові акти, що регулюють спеціальний режим 

господарювання. 
85. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних 

зон. 
86. Концесійна діяльність в Україні. 
 

Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів 
87. Особливості господарсько-правового регулювання договорів 

перевезення в Україні. 
88. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. 

Порядок вирішення спорів щодо перевезень 
 

Тема 25. Особливості правового регулювання 
в окремих галузях господарювання 

89. Законодавча база правового регулювання діяльності 
агропромислового сектору в Україні. 

90. Забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами 
виробництва. 

91. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. 
92. Державний продовольчий резерв. 
93. Основні види комерційного посередництва в Україні. 

 
 

Підготувати проект документа: 
1. Установчі документи господарської організації. 
2. Заповнити реєстраційну картку на реєстрацію фізичної особи – 

суб’єкта підприємницької діяльності, юридичної особи – суб’єкта 
господарювання. 

3. Проект господарського договору (на вибір). 
4. Протокол розбіжностей. 
5. Претензію. 
6. Позовну заяву до господарського суду. 
7. Позовну заяву до загального суду про захист прав споживачів. 
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Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 
участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 
етапами: 

– вибір теми доповіді; 
– підбір літератури та інших джерел; 
– визначення форми і структури доповіді; 
– підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 
обов’язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити 
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації 
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого 
доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність 
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний 
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачем-
консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 
викладача (щодо кількості та якості джерел, необхідних для 
належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення 
літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи 
матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена 
для обговорення під час дискусії, для її підготовки рекомендується 
широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що 
написані «живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну 
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План 
подається на другій сторінці роботи і повинен включати: вступ (у ньому 
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти, 
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з 
декількох розміщених у певній логічній послідовності питань 
відповідно до змісту теми; висновок (у ньому підводиться підсумок 
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досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне 
ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються 
практичні способи вирішення цієї проблеми); список літератури. 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або 
надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на 
папері формату А4 (210 х 297). При цьому обсяг вступу повинен 
складати не більше 1-ї сторінки, а висновку – 2-х сторінок. На 
титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему 
роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи, прізвище та 
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 
лапки і давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання 
робляться у вигляді зносок (у нижній частині сторінки). Зноски 
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 
пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних правил 
подається список використаних правових джерел та літератури у такій 
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
Модуль 1. 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 
1. Господарське право як галузь права. 
2. Поняття господарського законодавства як джерела (нормативної 

бази) господарського права. 
3. Предмет, метод і система господарського права і законодавства. 
4. Поняття і види господарської діяльності. 
5. Некомерційна господарська діяльність і підприємництво. 
6. Принципи здійснення підприємницької діяльності. 
7. Господарські правовідносини: поняття, особливості, види, 

регулювання. 
8. Склад господарських правовідносин. 
9. Система джерел господарського права. 
10. Особливі ознаки господарського законодавства. 
11. Поняття господарсько-правової норми. 
12. Особливості і види господарсько-правових норм. 
13. Напрями вдосконалення господарського законодавства. 
14. Об’єктивні підстави та принципи державного керівництва 

економікою. 
15. Економічна політика (стратегія і тактика). 
16. Основні напрями економічної політки держави. 
17. Правові форми (прогнозування і програмування, контроль, 

управління, нормативне регулювання) і методи (адміністративні 
та економічні) державного керівництва економікою. 

18. Правове регулювання господарської діяльності та його механізм. 
19. Засоби регулюючого впливу на сферу господарювання. 
20. Державне замовлення і завдання, ліцензування, квотування, 

стандартизація, сертифікація, застосування нормативів і лімітів, 
регулювання цін і тарифів, пільги, дотації, компенсації, цільові 
інновації та субсидії. 

21. Законодавство України про дозвільну систему у сфері 
господарювання. 

22. Документи дозвільного характеру. 
23. Отримання дозволів на початок роботи. Сутність принципу 

«мовчазної згоди». 
24. Поняття ліцензування господарської діяльності та його 

значення. 
25. Види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню. 
26. Ліцензійні умови. 
27. Види ліцензій, термін їх дії. 
28. Порядок та умови одержання ліцензії. 
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29. Підстави призупинення та анулювання ліцензії. 
30. Оскарження відмови у видачі ліцензій. 
31. Конкуренція у сфері господарювання. 
32. Поняття і призначення правового регулювання конкуренції та 

монополістичної діяльності. 
33. Система законодавства про захист економічної конкуренції. 
34. Поняття і види конкуренції та монополії. 
35. Обмеження конкуренції. 
36. Обмеження монополізму у економіці. 
37. Природні монополії. 
38. Позитивні та негативні риси конкуренції та монополізму. 
39. Правовий статус антимонопольних органів в Україні. 
40. Види порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції: недобросовісна конкуренція та антиконкурентні дії 
(монополістичні правопорушення). 

41. Види недобросовісної конкуренції. 
42. Види антиконкурентних дій (монополістичних зловживань). 
43. Організаційно-правові методи боротьби з порушеннями 

законодавства про захист економічної конкуренції. 
44. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 
45. Поняття контролю, його сутність і форми. 
46. Види та значення контролю у сфері господарювання. 
47. Основні контролюючі органи. 
48. Повноваження державних органів під час здійснення заходів 

нагляду (контролю). 
49. Умови допуску до здійснення заходів нагляду (контролю). 
50. Організаційні та правові засади забезпечення захисту прав та 

інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення заходів 
нагляду (контролю). 

51. Захист прав суб’єктів господарювання при порушенні порядку 
здійснення господарського контролю. 

 
Модуль 2. 

Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин 
52. Суб’єкти відносин у сфері господарювання і суб’єкти 

господарювання. 
53. Поняття, та ознаки суб’єктів господарювання. 
54. Класифікації суб’єктів господарювання за різними ознаками. 
55. Поняття та значення організаційно-правової форми суб’єкта 

господарської діяльності, критерії вибору. 
56. Фізичні особи – підприємці, господарські організації як суб’єкти 

господарювання. 
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57. Особливості правового становища відокремлених підрозділів 
господарських організацій (філії та представництва). 

58. Правосуб’єктні передумови реалізації права на здійснення 
господарської діяльності. 

59. Обмеження у здійсненні господарської діяльності за критерієм 
організаційно-правової форми. 

60. Утворення суб’єкта господарювання. 
61. Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації 

суб’єктів господарської діяльності. 
62. Порядок і особливості державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
63. Особливості створення та державної реєстрації господарських 

товариств різних видів. 
64. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів господарської 

діяльності: зміст і порядок створення. 
65. Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації. 
66. Постановка суб’єктів господарювання на облік у Державній 

податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах 
соціального страхування, державній службі зайнятості, органах 
статистики. 

67. Підстави, форми та порядок реорганізації суб’єктів 
господарювання. 

68. Ліквідація суб’єкта господарювання: підстави та порядок 
здійснення. 

69. Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання. 
70. Підприємство як організаційна форма господарювання. 
71. Поняття підприємства та його основні ознаки. 
72. Види та організаційно-правові форми підприємств. 
73. Організаційні, управлінські та майнові відносини у 

підприємстві. 
74. Класифікація підприємств за розмірами. 
75. Державні та комунальні підприємства. 
76. Казенні підприємства. 
77. Виробничий кооператив. 
78. Приватне підприємство. 
79. Іноземне підприємство. Підприємство з іноземними інвестиціями. 
80. Унітарні та корпоративні підприємства. 
81. Господарська діяльність кооперативів. 
82. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права і 

обов’язки членів виробничого кооперативу, управління). 
83. Фермерське господарство. 
84. Кредитна спілка. 
85. Об’єднання підприємств: види та організаційно-правові форми. 
86. Асоціація, корпорація, консорціум, концерн. 
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87. Холдингові компанії та дочірні підприємства. 
88. Асоційовані підприємства. 
89. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень. 
90. Суб’єкти некомерційного господарювання, неприбуткові 

організації. 
91. Поняття господарського товариства. 
92. Види товариств. 
93. Установчі документи господарських товариств. 
94. Засновники та учасники товариства. Права учасників товариства. 
95. Фонди та прибуток господарських товариств. 
96. Законодавство про господарські товариства. 
97. Загальні та спеціальні нормативні акти. 
98. Локальні нормативні акти. 
99. Акціонерне товариство: поняття, типи. 
100. Порядок створення акціонерних товариств. 
101. Статутний капітал акціонерного товариства. 
102. Майно і майнові права в акціонерному товаристві. 
103. Акція: поняття, види. 
104. Порядок здійснення випуску акцій та його реєстрація. 
105. Придбання акцій. 
106. Порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 
107. Правовий режим дивідендів. 
108. Основні принципи організації управління акціонерним 

товариством. 
109. Порядок скликання загальних зборів, їх правомочність та 

компетенція. 
110. Виконавчо-контролюючі органи акціонерного товариства, 

розподіл повноважень між ними. 
111. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та 

товариства з додатковою відповідальністю. 
112. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю та 

товариства з додатковою відповідальністю. 
113. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю та 

товариства з додатковою відповідальністю. 
114. Вихід та відступлення частки учасника товариства з обмеженою 

відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. 
115. Повне та командитне товариство. 
116. Правовий статус учасників. 
117. Управління повним товариством. 
118. Управління справами командитного товариства. 
119. Припинення діяльності командитного товариства. 
120. Поняття фізичної особи – підприємця як суб’єкта 

господарського права. 
121. Умови здійснення підприємницької діяльності фізичною особою. 
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122. Правова база регулювання діяльності фізичних осіб-
підприємців. 

123. Обмеження конституційного права на здійснення 
підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем: 
правові аспекти. 

124. Особливості державної реєстрації фізичної особи – підприємця. 
125. Припинення підприємницької діяльності фізичною особою. 
126. Види господарської діяльності, що не можуть здійснюватися 

фізичною особою – підприємцем. 
127. Форми та особливості здійснення підприємцем господарської 

діяльності. 
128. Відповідальність фізичної особи – підприємця. 
129. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 
130. Відносини власності у сфері господарювання. 
131. Форми та види власності в Україні. 
132. Зміст суб’єктивного права власності та правомочності власника. 
133. Поняття правового режиму майна суб’єктів господарювання. 
134. Правові титули майна підприємств (правого господарського 

відання, оперативного управління, оперативного використання, 
довірча власність тощо). 

135. Порядок формування і склад майна підприємства. 
136. Види об’єктів права власності суб’єктів господарювання. 
137. Основані фонди, оборотні засоби, кошти і товари у складі майна 

суб’єкта господарювання. 
138. Спеціальні фонди і резерви. 
139. Особливості правового режиму окремих видів майна суб’єктів 

господарювання (природні ресурси, права інтелектуальної 
власності, корпоративні права, цінні папери). 

140. Правове регулювання приватизації державного і комунального 
майна. 

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

142. Склад та зміст господарських зобов’язальних відносин. 
143. Види господарських зобов’язань (майново-господарські, 

організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні). 
144. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, їх 

припинення. 
145. Цивільно-правові та господарсько-правові способи забезпечення 

належного виконання господарських зобов’язань. 
146. Поняття та ознаки господарського договору. 
147. Види господарських договорів за різними критеріями. 
148. Зміст і форма господарського договору. 
149. Порядок укладання, зміни та припинення господарських 

договорів. 
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150. Визнання господарських договорів недійсними. 
151. Особливості укладання окремих видів господарських договорів 

(за державним замовленням, біржових, організаційно-
господарських, на ярмарках, тощо). 

152. Конкурентні способи укладання господарських договорів. 
153. Особливості правового регулювання окремих видів 

господарських договорів. 
154. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 
155. Функції господарсько-правової відповідальності. 
156. Господарські санкції. 
157. Підстави господарсько-правової відповідальності: юридичні та 

фактичні. 
158. Поняття вини у господарському праві. 
159. Межі господарсько-правової відповідальності. 
160. Зменшення розміру і звільнення від відповідальності. 
161. Поняття форми господарсько-правової відповідальності (за 

критерієм спрямованості впливу і механізму реалізації). 
162. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок. 
163. Солідарне відшкодування. 
164. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. 
165. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. 
166. Сплата неустойки як вид господарсько-правових санкцій: 

поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації. 
167. Оперативно-господарські санкції: поняття, сфера застосування, 

види, механізм реалізації. 
168. Штрафні санкції: розмір і порядок застосування. 
169. Адміністративно-господарські санкції: поняття і види. 
170. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 
171. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 

правопорушення у сфері господарювання. 
172. Неспроможність суб’єкта підприємництва (відносна та 

абсолютна, поворотна та неповоротна). 
173. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. 
174. Ознаки банкрутства. 
175. Матеріально-правові та процесуальні підстави банкрутства. 
176. Суб’єкти банкрутства. 
177. Учасники провадження у справі про банкрутство. 
178. Сторони у справі про банкрутство (боржник і кредитори), 

вимоги, що висуваються до них законодавством. 
179. Інші учасники провадження у праві про банкрутство: 

арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, 
власник майна боржника та інші. 

180. Порядок провадження у справі про банкрутство. 



168 

181. Порушення провадження, підготовче засідання, попереднє 
засідання господарського суду. 

182. Судові процедури, що застосовуються до боржника під час 
провадження у справі про банкрутство (їх зміст, повноваження 
та обов’язки учасників провадження у справі про банкрутство 
на кожному етапі). 

183. Розпорядження майном боржника. 
184. Санація. 
185. Мирова угода. 
186. Ліквідаційна процедура. 
187. Порядок задоволення вимог кредиторів. 
188. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. 
189. Правові гарантії господарської діяльності. Форми та способи 

захисту. 
190. Адміністративно-правовий захист суб’єктів господарської 

діяльності. 
191. Нотаріальний захист суб’єктів господарювання. 
192. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензійна робота. 
193. Судова система України. 
194. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання 

Конституційним судом, загальними судами, адміністративними 
судами. 

195. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання 
господарськими судами. 

196. Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам. 
197. Порядок звернення до господарського суду. 
198. Позовна заява. 
199. Порядок розгляду спорів у господарських судах. 
200. Апеляційне та касаційне оскарження рішень господарських судів. 
201. Розгляд спорів третейським судам. 
202. Третейський суд: поняття, види, порядок організації. 
203. Спори, що підлягають розгляду третейськими судами. 
204. Міжнародний комерційний арбітраж. 
205. Поняття безпеки господарської діяльності. 
206. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства. 
207. Дерегулювання як захист від втручання державних органів у 

господарську діяльність. 
208. Комплексна система захисту підприємницької діяльності, 

порядок створення та основні вимоги до її функціонування. 
209. Основні напрями організаційного захисту підприємницької 

діяльності. 
210. Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз підприємницькій діяльності. 
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211. Правовий захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності на 
зовнішньому ринку і вплив держави на забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності українських суб’єктів господарювання. 

212. Державні заходи з захисту підприємницької діяльності від 
кримінальних дій. 

213. Вдосконалення нормативно-правової бази в галузі забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності. 

214. Основні напрями захисту підприємницькій діяльності. 
215. Захист суб’єктів господарювання від рейдерських посягань. 
216. Концептуальні основи та принципи захисту підприємницької 

діяльності. 
217. Організація роботи служби безпеки підприємства щодо захисту 

його діяльності. 
 

Модуль 3. 
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

218. Поняття господарсько-торговельної діяльності. 
219. Матеріально-технічне постачання і збут. 
220. Поставка. 
221. Договір поставки. 
222. Предмет, кількість і асортимент поставки. 
223. Строки і порядок поставки. 
224. Визначення якості товарів. 
225. Порядок прийомки товару за кількістю та якістю. 
226. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 
227. Контрактація сільськогосподарської продукції. 
228. Особливості забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та 

їх реалізації. 
229. Договір енергопостачання. 
230. Кількість і якість енергії. 
231. Строки ціни і порядок розрахунків за договором енергопостачання. 
232. Правила користування енергією. 
233. Міна (бартер) у сфері господарювання. 
234. Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти. 
235. Торговельно-біржова діяльність. 
236. Поняття, юридичні ознаки та види бірж. 
237. Правове становище товарної біржі (поняття, порядок створення, 

функції, компетенція). 
238. Правила біржової торгівлі. 
239. Біржові угоди. 
240. Деривативи. 
241. Правовий статус фондової біржі (порядок створення і реєстрації, 

організаційно-правова форма. 
242. Оренда майна і лізинг. 
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243. Умови договору оренди.. 
244. основні права й обов’язки орендаря. 
245. Орендна плата. 
246. Оренда державного та комунального майна. 
247. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. 
248. Припинення договору оренди. 
249. Загальні умови забезпечення якості продукції, робіт та послуг. 
250. Управління якістю. 
251. Стандартизація, сертифікація та правове забезпечення єдності 

вимірювань. 
252. Правовий захист споживчого ринку від товарів, робіт та послуг 

неналежної якості. 
253. Загальна характеристика законодавства про захист прав 

споживачів. 
254. Правовий статус органів виконавчої влади у сфері захисту прав 

споживачів. 
255. Основні права споживачів та їх захист. 
256. Права споживачів на придбання товарів належної якості та 

інформацію про товари та послуги. 
257. Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав 

споживачів. 
258. Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу. 
259. Відповідальність у сфері відносин, що складаються у процесі 

забезпечення якості. 
260. Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. 
261. Договір підряду та його види. 
262. Договір підряду на капітальне будівництво. 
263. Поняття і види капітального будівництва (нове будівництво, 

реновація, консервація). 
264. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва. 
265. Функції та повноваження Мінрегіонбуду України. 
266. Будівельне законодавство. 
267. Способи (підрядний, господарський, підрядно-господарський) 

та стадії капітального будівництва. 
268. Правовідносини з капітального будівництва. 
269. Учасники відносин з капітального будівництва. 
270. Вимоги до виконавців. 
271. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального 

будівництва: відповідальність у договірних відносинах і 
відповідальність у недоговірних вертикальних відносинах. 

272. Послуги. 
273. Договір доручення. 
274. Агентські відносини, комерційне посередництво. 
275. Договір комісії. 
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276. Договір консигнації. 
277. Договір схову. 
278. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. 
279. Значення інноваційної діяльності в сучасній економіці та інших 

сферах суспільного буття. 
280. Поняття: інноваційний продукт, інноваційна продукція, 

інноваційний проект, інноваційне підприємство, новітні 
технології, трансфер технологій. 

281. Система законодавства про інноваційну діяльність. 
282. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, 

об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання 
зазначених відносин. 

283. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності: позитивні 
та негативні. 

284. Особливості стимулювання діяльності щодо трансферу 
технологій. 

285. Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційних 
правовідносин. 

286. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері 
інноваційної діяльності та діяльності щодо трансферу 
технологій, їх повноваження. 

287. Правова характеристика договору на створення і передачу 
науково-технічної продукції. 

288. Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності, їх види. 
289. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності. 
290. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 
291. Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: 

учасники та інвестори інвестиційного процесу. 
292. Поняття зовнішньоекономічної діяльності. 
293. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
294. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
295. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
296. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності. 
297. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 
298. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
299. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 
300. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 
301. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). 
302. Правовий режим іноземних інвестицій: поняття іноземних 

інвестицій та іноземного інвестора, форми іноземних інвестицій, 
об’єкти інвестування, правове становище підприємства з 
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іноземними інвестиціями, державне регулювання іноземного 
інвестування. 

303. Гарантії захисту прав іноземного інвестора. 
304. Поняття та види фінансової діяльності. 
305. Професійна та індивідуальна фінансова діяльність. 
306. Фінансові установи. 
307. Банківська діяльність, банківські операції. 
308. Поняття та види банків (за формою власності, організаційно-

правовою формою, видами діяльності). 
309. НБУ. 
310. Страхування: поняття та види. 
311. Учасники правовідносин у сфері страхування, їх правовий 

статус. 
312. Договір страхування. 
313. Правове регулювання страхової діяльності у підприємництві. 
314. Види договору страхування. 
315. Права й обов’язки сторін за договором страхування. 
316. Готівкові та безготівкові розрахунки в господарському обороті. 
317. Порядок здійснення касових розрахунків в Україні. 
318. Каса. 
319. Ліміт каси. 
320. Способи безготівкових розрахунків, платіжні інструменти. 
321. Правове регулювання обліку та звітності суб’єктів 

господарювання. 
322. Бухгалтерський облік, фінансова звітність. 
323. Податковий облік. 
324. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). 
325. Договір банківського рахунку. 
326. Договір банківського вкладу. 
327. Факторингові операції банків. Форфейтинг. 
328. Аудит. 
329. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. 

Характерні ознаки комерційної концесії. 
330. Роль комерційної концесії у сфері підприємництва. Сфери 

застосування комерційної концесії. 
331. Законодавче регулювання комерційної концесії в Україні. 
332. Договір комерційної концесії за українським законодавством. 
333. Сторони, зміст та форма договору комерційної концесії. 
334. Реєстрація договору. 
335. Співвідношення договору комерційної концесії і ліцензійного 

договору. 
336. Переваги та недоліки комерційної концесії порівняно з іншими 

формами організації підприємництва. 
337. Поняття спеціальних (вільних) економічних зон. 
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338. Територія і статус спеціальних (вільних) економічних зон. 
339. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: 

поняття та види, порядок створення і правове регулювання 
спеціальних (вільних) економічних зон, управління 
спеціальними (вільними) економічними зонами. 

340. Особливості правового регулювання господарської діяльності у 
спеціальних (вільних) економічних зонах. 

341. Порядок ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. 
342. Виключна (морська) економічна зона України. 
343. Особливості здійснення господарської діяльності на 

державному кордоні України. 
344. Особливості здійснення господарської діяльності в охоронних 

зонах, на територіях та об’єктах, що особливо охороняються, в 
умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації, 
надзвичайного стану. 

345. Концесійна діяльність в Україні. 
346. Засади концесійної діяльності. 
347. Концесійний договір. 
348. Транспортні договори. 
349. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. 
350. Поняття і види договору перевезення вантажів. 
351. Підстави припинення договору перевезення вантажів. 
352. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. 
353. Комерційні акти та порядок їх складання. 
354. Договір перевезення пасажирів і багажу. Інші транспортні 

договори. 
355. Договір транспортної експедиції. 
356. Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. 
357. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної 

сфери засобами виробництва. 
358. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. 
359. Державна підтримка сільського господарства. Державний 

продовольчий резерв. 
360. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду 

господарської діяльності. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО  ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

(ЕКЗАМЕНУ) 
 

1. Поняття господарського права як галузі права, науки, навчальної 
дисципліни. Співвідношення із суміжними галузями права. 

2. Предмет, метод та система господарського права. 
3. Система господарського законодавства. Поняття та види джерел 

господарського права. Роль звичаю та судової практики у 
регулюванні господарських правовідносин. 

4. Господарсько-правові норми: поняття, види, особливості. Проблеми 
практичного застосування господарського законодавства та напрями 
його розвитку. 

5. Поняття господарської діяльності, її ознаки, види та принципи. 
6. Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в 

Україні. 
7. Принципи підприємництва. Право на підприємницьку діяльність та 

його обмеження за законодавством України. 
8. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види та структура. 

Відмежування господарських відносин від суміжних видів 
правовідносин. 

9. Поняття та функції державного регулювання економіки, його 
основні напрями. Правові форми державного керівництва 
економікою. Загальні засади господарського правопорядку. 

10. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 
11. Загальна характеристика дозвільної системи у сфері 

господарювання. Ліцензування певних видів господарської 
діяльності. Ліцензійні умови. 

12. Патентування у господарській діяльності. 
13. Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні 

ознаки. Види конкуренції та монополії. 
14. Законодавство про захист економічної конкуренції. 
15. Правове становище антимонопольних органів. 
16. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

Монополістичні порушення. 
17. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви на ринку. 
18. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 
19. Поняття контролю, його сутність. Загальна характеристика Закону 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарювання». 

20. Підстави для здійснення перевірок суб’єктів господарювання та їх 
види. Повноваження державних органів при здійснення контролю. 
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21. Умови допуску до здійснення перевірок на підприємстві. 
Організаційні та правові засади забезпечення захисту прав та 
інтересів підприємців у ході здійснення перевірки. 

22. Суб’єкти господарювання: поняття та ознаки, підходи до 
класифікації. Учасники відносин у сфері господарювання. 

23. Правове становище фізичної особи-підприємця. 
24. Поняття, ознаки та види підприємств. 
25. Господарські товариства: поняття і види. 
26. Поняття, типи і правові засади діяльності акціонерних товариств. 

Особливості їх заснування. 
27. Управління акціонерним товариством. 
28. Правове становище акціонерів, дивіденди. 
29. Правове становище товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 
30. Повне і командитне товариства: поняття та правове становище. 
31. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та 

обов’язки членів виробничого кооперативу, управління). 
32. Види та особливості правового становища некомерційних суб’єктів 

господарювання. Правове становище кредитних спілок. 
33. Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми, 

правове становище. 
34. Органи державної влади та місцевого самоврядування у 

господарських правовідносинах. 
35. Порядок утворення суб’єкта господарювання – юридичної особи, її 

державна реєстрація. 
36. Статутний капітал підприємства. Установчі документи юридичної 

особи. 
37. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єкта 

господарювання. Реорганізація. 
38. Підстави та порядок ліквідації, скасування державної реєстрації 

суб’єкта господарювання. 
39. Право власності в економіці України: поняття та форми (види). 

Особливості правомочостей власників – суб’єктів господарювання. 
40. Правові титули майна підприємств. 
41. Правовий режим і структура майна підприємства, порядок та 

джерела його формування. Основні та оборотні фонди 
підприємства. 

42. Спеціальні фонди і резерви у складі майна суб’єктів 
господарювання. 

43. Цінні папери: поняття, види, обіг. 
44. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері 

господарювання. 
45. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
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46. Корпоративні права та їх використання у господарській діяльності. 
Корпоративні відносини. 

47. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань, 
їх види. 

48. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, підстави 
їх припинення. 

49. Поняття, ознаки та види господарського договору. 
50. Зміст та форма господарського договору. Предмет господарського 

договору. Види цін і тарифів, їх регулювання. 
51. Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів. 

Особливості укладення договорів на біржі, ярмарку, відкритих 
торгах. 

52. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними: 
підстави та правові наслідки. 

53. Способи забезпечення належного виконання договірних 
зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

54. Поняття, ознаки та підстави господарсько-правової 
відповідальності. 

55. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок 
застосування. 

56. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій:поняття, 
сфера застосування, види, механізм реалізації. 

57. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції: 
поняття, сфери застосування, види, механізм реалізації. 

58. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання. 

59. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки 
банкрутства, його підстави. 

60. Державна політика з питань банкрутства. Заходи запобігання 
банкрутству суб’єктів підприємництва. 

61. Порядок провадження у справі про банкрутство. 
62. Учасники провадження у справі про банкрутство та їх правовий 

статус. 
63. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про 

банкрутство. 
64. Санація як судова процедура, спрямована на відновлення 

платоспроможності боржника. 
65. Мирова угода. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству, 

досудова санація. 
66. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна 

процедура. 
67. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
68. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 
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69. Адміністративно-правовий та нотаріальний захист прав суб’єктів 
господарювання. 

70. Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів 
господарювання. Звернення до господарського суду. Підвідомчість 
та підсудність. 

71. Третейський суд. Міжнародний комерційний арбітраж. 
72. Поняття господарсько-торговельної діяльності. Матеріально-

технічне постачання і збут. 
73. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. 
74. Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти. 
75. Правова характеристика договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. 
76. Правова характеристика договору енергопостачання. 
77. Правове становище товарної та фондової біржі, їх організаційна 

структура. 
78. Правила біржової торгівлі. 
79. Оренда майна у сфері господарювання. Договір оренди та його 

умови. 
80. Особливості оренди державного та комунального майна. 
81. Особливості договору оренди землі у сфері господарювання. 
82. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 
83. Міна (бартер) у сфері господарювання. 
84. Договір безоплатної передачі майна (дарування) та його 

застосування у сфері господарювання. 
85. Договори підряду та підряду на капітальне будівництво. 
86. Транспортні договори (перевезення пасажирів і багажу, вантажу). 
87. Договір транспортної експедиції 
88. Договір зберігання та його види. 
89. Комерційне посередництво у сфері господарювання. Агентський 

договір. 
90. Договір доручення. Довіреність. 
91. Договори комісії та консигнації. 
92. Загальні умови та гарантії забезпечення якості продукції, робіт та 

послуг. Стандартизація, сертифікація та правове забезпечення 
єдності вимірювань. 

93. Загальна характеристика законодавства України про захист прав 
споживачів. 

94. Основні права споживачів та їх захист. 
95. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів за 

законодавством про захист прав споживачів. 
96. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 
97. Законодавство України про рекламу, відповідальність за його 

порушення. 
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98. Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність. 
99. Форми і види іноземних інвестицій. 
100. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій. 
101. Інноваційна діяльність. Інноваційний продукт. 
102. Правова характеристика договору на створення і передачу науково-

технічної продукції. 
103. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). 
104. Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. 
105. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, її 

принципи та режими. Ліцензування, квотування 
зовнішньоекономічних операцій. 

106. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту. 
107. ІНКОТЕРМС. 
108. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 
109. Поняття та види фінансової діяльності. 
110. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище. 
111. Правовий статус Національного банку України. 
112. Готівкові розрахунки в господарському обороті. 
113. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій. 
114. Безготівкові розрахунки. Загальна характеристика платіжних 

інструментів. 
115. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). 

Факторингові операції. 
116. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття рахунків у банках. 

Договір банківського вкладу. 
117. Поняття та види страхування. Договір страхування, основні страхові 

поняття. 
118. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. 

Поняття і значення фінансового контролю, його види і методи. 
Аудиторська діяльність. 

119. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 
120. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний договір. 
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента 
з навчальної дисципліни «Господарське право» здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 
послідовного і ґрунтовного опрацювання модулів, а оцінювання якості 
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за 
рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу 
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи. 
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання 
індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня 
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як 
усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, 
визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами 
тестів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне 
завдання, письмове виконання індивідуального практичного завдання 
(міжнародні приватно-правової ситуації), розв’язок термінологічних 
завдань (зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як 
індивідуально, так і «малими групами» (у такому випадку бали 
виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у разі, якщо 
його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за 
результатами виконання завдання). 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і 
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних 
завдань (у письмовій, електронній чи іншій формі). 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення 
поточних модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки виконання 
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою програмного 
забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом 
перевірки виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 
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Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. 

А відтак – середня оцінка за семінарське заняття – 5 балів. 
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх 
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач 
рівномірно розподіляє завдання між студентами. 

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної 
теми семінарського (практичного) заняття, а оцінка за їхнє виконання 
є частиною оцінки з навчальної дисципліни. 

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 
на семінарському (практичному) занятті: 

5 балів – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне і 
глибоке знання матеріалу, опрацював основну та додаткову 
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал 
викладається послідовно і логічно. У розумінні та викладі 
навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі 
здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі питання 
викладача та товаришів. (При цьому викладач має право 
поставити до трьох коротких питань за темою заняття загалом, а 
не лише з питання, яке висвітлював студент.) 

4 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв 
основну літературу, рекомендовану викладачем у плані 
семінарського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

3 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал 
частково розкриває проблему. Студент відповідає на поставлені 
запитання з помилками, однак спроможний зі сторонньою 
допомогою виправити їх. 

2 бали – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без 
допомоги якого матеріалом володіє не достатньо, допускає 
принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент 
відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою 
допомогою. 

1 бал – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 
товаришів студент відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання. 
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Отримані бали в межах кожного модуля перераховуються із 
застосуванням загальних для усіх студентів групи/потоку коефіцієнтів з 
метою отримання 100-бальної оцінки за поточну роботу. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 
тестування чи співбесіди, під час яких викладач визначає загальний 
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених 
на самостійне опрацювання (зокрема під час семінарських занять). 
Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 
використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до 
оцінки навчальних досягнень студента. 

Поточний модульний контроль роботи студента здійснюється 
шляхом поєднання контролю поточної роботи студента та модульної 
контрольної роботи, яку студенти складають після вивчення матеріалу 
одного модуля у пропорціях 60 на 40. 

Поточний модульний контроль здійснюється за 100-бальною 
шкалою. Робочим навчальним планом з навчальної дисципліни 
«Господарське право» передбачено її поділ на три модулі та 
виконання трьох поточних модульних робіт, а відтак, загальна оцінка 
за поточний модульний контроль визначається як 
середньоарифметична за формулою: 

(М1*К1+М2*К2+ М3*К3), 
     М1, М2, М3 – модуль 1, модуль 2, модуль 3; 
     К1, К2, К3 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль (у 

разі їх непропорційності), сума усіх коефіцієнтів = 1 
Для навчальної дисципліни «Господарське право» К1 = 0,2; 

К2 = 0,4; К3 = 0,4. 
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 

навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний 
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації. 
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на 
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про 
безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної 
групи приймаються викладачем. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах 
є підставою для нарахування додаткових балів відповідно до 
наведеної шкали розподілу балів. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Господарське 
право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її 
програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка 
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на 
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом кожної 
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з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає, оскільки цю 
функцію виконує поточний контроль (поточна модульна робота). У ній 
рівномірно представлено весь навчальний матеріал модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається з різнорівневих 
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання 
з курсу «Господарське право», орієнтовані на системну контекстну 
інтерпретацію тієї чи іншої правової норми або конструкції, 
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 
Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну 
відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою 
виконання останнього, а не самоціллю тестування. 

На іспит виносяться вузлові питання, проблеми, що потребують 
творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання й 
застосовувати їх при вирішенні поставлених завдань. 

Завданням іспиту є перевірка знання та розуміння студентами 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язку між 
окремими розділами, здатності творчо використовувати накопичені 
знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни. 

До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів, 
набраних за результатами поточного модульного контролю. 

Якщо студент не з’явився на іспит згідно з установленим графіком, 
у екзаменаційній відомості зазначається «не з’явився» та 
виставляється 0 балів. Студент, який з поважної причини не складав 
іспит згідно з визначеним графіком, зобов’язаний надати відповідний 
документ і може скласти іспит в інший день, призначений кафедрою 
правознавства. 

Іспит проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних 
завдань з їх подальшим захистом. Екзаменаційний білет містить 
4 завдання, кожне з яких оцінюється від 0 до 25 балів залежно від 
правильності та повноти розкриття питання. Результати іспиту 
оцінюються від 0 до 100 балів (включно). 
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ЗРАЗОК ПОБУДОВИ МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Господарське право» 
 

Варіант 2 
 

1. Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до 
компетенції: 
а) місцевих господарських судів; 
б) апеляційних господарських судів; 
в) Вищого господарського суду;  
г) Вищого господарського суду і апеляційних судів. 

2. Предметом договору контрактації можуть бути: 
а) Промислова продукція. 
б) Сільськогосподарська продукція. 
в) Продукція видобувних галузей промисловості. 
г) Сільськогосподарська техніка. 

3. Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності товарів певним 
вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу або нормативних документах є: 
а) Строком служби. 
б) Строком виявлення недоліків. 
в) Гарантійним строком. 
г) Строком придатності. 

4. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її 
території – це: 
а) Імпорт. 
б) Реімпорт. 
в) Реекспорт. 
г) Експорт. 

5. Готівкові розрахунки між суб’єктами господарювання за добу не можуть 
перевищувати: 
а) 5 тис. грн. 
б) 10 тис. грн. 
в) 15 тис. грн. 
г) 20 тис. грн. 

6. Відповідний сезон, згідно постанови КМУ, на взуття літнього асортименту 
обчислюється:  
а) з 15 травня по 15 вересня;  
б) з 1 травня по 1 вересня;  
в) з 15 травня по 1 вересня;  
г) з 1 травня по 15 вересня. 

7. До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать:  
а) килими;  
б) друковані видання;  
в) пральні машини;  
г) фотоапарати. 

 

Теоретичне питання: 
1. Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність, страхування, аудит. 

 
Провідний викладач _______________________ доц. Кульчій О.О. 

 

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу 
кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про затвердження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.01 

 

Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Освітній ступінь бакалавр з правознавства 

Спеціальність 081 «Право» 
Семестр 1,5 

Навчальна дисципліна господарське право 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Предмет, метод та система господарського права. 
2. Правові титули майна підприємств. 
3. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище. 
4. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 
 

Зав. кафедри ________________ проф. Лаврик Г.В. 
Екзаменатор __________________ к.ю.н., доц. Кульчій О.О. 
 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 27 серпня 2015 р. 
 

 
 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Господарське право» 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 
вивчення навчальної дисципліни 

«Господарське право» 
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого 
знавця дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань 
підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового 
реферату з визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-
Юре») 

5-20 

2. Участь в наукових студентських 
клубах («Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських 
робіт: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 
 

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 
більше 30 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за 
вивчення навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не 
може перевищувати 100 балів. 

 
 



 
Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки 

при підсумковій формі контролю у вигляді екзамену 

 

Варіанти 
прикладів 

Оцінка за 
ПМК 1 

(К1=0,2) 

Оцінка за 
ПМК 2 

(К2=0,4) 

Оцінка за 
ПМК 3 
(К2=0,4) 

Оцінка за 
здачу 

екзамену 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

100-ою 
шкалою 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

національною 
шкалою 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

ECTS 

Приклад 1. 85 95 90 
90 

90,6 = 91 Відмінно A (із коеф.) 17 38 36 
(сума) 91*0,6=54,6 90*0,4=36 

Приклад 2. 90 85 90 
90 

88,8 = 89 Добре В (із коеф.) 18 34 36 
(сума) 88*0,6=52,8 90*0,4=36 

Приклад 3. 68 75 64 
70 

69,52 = 70 Задовільно D (із коеф.) 13,6 30 25,6 
(сума) 69,2*0,6=41,52 70*0.4=28 

Приклад 4. 50 64 59 
45 

53,55 = 54 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

FX 
(із коеф.) 10 25,6 23,6 

(сума) 59,2*0,6=35,52 45*0,4=18 

 
Порядок формування оцінок за кожну ПМК: 
Оцінка ПМК – це бал, отриманий студентом за вивчення кожного модуля навчальної дисципліни і 

включає в себе як оцінку за поточну роботу, так і результат модульної контрольної роботи і оцінений 
викладачем за 100-бальною шкалою. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Агентська діяльність (комерційне посередництво) – вид 
підприємницької діяльності, що полягає в наданні комерційним 
агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними 
господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, 
під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє. 

Агентська діяльність страхова – вид діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені й на 
підставі доручення одного чи більшої кількості страховиків щодо 
рекламування, консультування, пропонування страхувальникам 
страхових послуг і виконання роботи, пов’язаної з укладанням та 
виконанням договорів страхування (підготовка та укладання договорів 
страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому 
числі оформлення необхідних документів для своєчасної виплати 
страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих 
виплат. 

Адаптація законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу (ЄС) – процес зближення і поступового 
приведення законодавства України у відповідність із законодавством 
ЄС. 

Адміністративно-господарські санкції – заходи організаційно-
правового або майнового характеру, спрямовані на припинення 
правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його 
наслідків. До таких заходів належать: вилучення прибутку, 
адміністративно-господарський штраф, стягнення зборів 
(обов’язкових платежів), зупинення операцій за рахунками суб’єктів 
господарювання, застосування антидемпінгових заходів, припинення 
експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму 
ліцензування, зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом 
господарювання певних видів господарської діяльності, обмеження 
або зупинення діяльності суб’єкта господарювання, скасування 
державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання, інші 
встановлені законодавством адміністративно-господарські санкції. 

Акредитив – форма розрахунків, при якій банк-емітент за 
дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний 
здійснити платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, 
виконані роботи та надані послуги, надати повноваження іншому 
(виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Акредитована біржа – вид товарної біржі, якій надано 
відповідним державним органом висновок про відповідність щодо 
надання послуг з укладання біржових угод купівлі-продажу зерна та 
продуктів його переробки. 
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Акцепт – 1. Письмове повідомлення замовником переможця торгів 
(тендерів), що засвідчує прийняття його тендерної пропозиції та згоду 
на її оплату. 2. Засвідчена підписом платника (трасата) або іншої 
особи (посередника в акцепті) згода оплатити переказний вексель у 
тому вигляді, в якому він пред’явлений до платежу. Акцепт має бути 
безумовним, написаний на векселі та складатися лише з підпису 
трасата на лицьовому боці векселя. Акцепт трасата може бути 
обмежений частиною вексельної суми. Якщо за час від акцепту до 
моменту пред’явлення векселя до сплати в текст векселя було внесено 
зміни без згоди акцептанта, останній відповідає згідно з умовами 
наданого ним акцепту. 

Акцепт тендерної пропозиції – прийняття замовником тендерної 
пропозиції та якщо замовником в установлений у тендерних 
документах строк подано письмове підтвердження виконавцю в 
акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем 
процедури закупівлі. 

Акцептант – особа, яка підписує вексель і тим самим бере на себе 
зобов’язання сплатити за переказним векселем (трасат або посередник 
в акцепті). Акцептант відповідає згідно з умовами свого акцепту. 

Акціонерне товариство – організація, що має статутний фонд, 
поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. 

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує 
пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, 
підтверджує членство в цьому товаристві та право на участь в 
управлінні ним, дає право на отримання частини прибутку у вигляді 
дивіденду, а також на участь у розподілі майна акціонерного 
товариства в разі його ліквідації. 

Антидемпінгові заходи – попередні або заключні заходи, що 
застосовуються відповідно до закону в процесі або за результатами 
антидемпінгового розслідування. 

Антиконкурентні узгоджені дії – узгоджені дії (угоди), що 
спричинили або можуть спричинити встановлення (підтримання) 
монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, 
розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, 
обсягом їх реалізації чи закупівель, колом споживачів або за іншими 
ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації, 
усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, 
покупців, інших суб’єктів господарювання. 

Антимонопольне законодавство – чинні на територіях держав-
учасниць нормативно-правові акти, що містять положення про 
попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності 
та недобросовісної конкуренції. 
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Антимонопольний комітет України – центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, мета діяльності якого 
полягає в забезпеченні державного захисту конкуренції в 
підприємницькій діяльності. 

Анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата органом 
ліцензування права на здійснення певного виду господарської 
діяльності. 

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий 
санацією, ліквідатор) – фізична особа, яка має ліцензію, видану в 
установленому законодавством порядку, і діє на підставі ухвали 
господарського суду. 

Арбітражні витрати – витрати, що складаються з державного 
мита, сум, що підлягають сплаті за здійснення призначеної 
арбітражним судом судової експертизи, послуги перекладача, а також 
інших витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної 
координації господарської діяльності. Асоціація не має права 
втручатись у виробничу і комерційну діяльність її учасників. 

Асоційована компанія (підприємство) – організація, на яку 
істотно впливає інвестор і яка не є ні дочірньою компанією, ні 
спільним підприємством інвестора. Значний вплив означає, що 
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20 % або більшою 
часткою капіталу компанії. Значний вплив виявляється також тоді, 
коли інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менш 
ніж 20 % капіталу компанії, але при цьому виконуються такі умови: 
інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному 
керівному органі компанії, інвестор (банк) бере участь у визначенні 
стратегії та операцій компанії, здійснюється багато операцій між 
інвестором (банком) і компанією, здійснюється обмін керівним 
персоналом між інвестором (банком) та компанією, інвестор (банк) 
надає компанії суттєву технічну або комерційну інформацію. 

Банкрутство – встановлена господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані 
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури. 

Бартерна (товарообмінна) операція в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності – вид експортно-імпортних 
операцій, оформлених єдиним договором між суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом 
господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю 
обмін товарами, не опосередкований рухом грошових коштів у 
готівковій або безготівковій формі. 

Бар’єри виходу з ринку – обставини, що перешкоджають 
(обмежують) суб’єктам господарювання, які діють на певному ринку, 
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залишити його з метою знайти на інших товарних ринках покупців 
(продавців) у зв’язку з труднощами реалізації того, у що було 
вкладено капітал. 

Бар’єри вступу на ринок – обставини, що перешкоджають новим 
суб’єктам господарювання почати конкурувати на рівних умовах із 
суб’єктами господарювання, що вже діють на певному товарному 
ринку. 

Бенефіціар – кінцевий одержувач фінансових ресурсів згідно з 
відповідним договором з МФО, що є юридичною особою, суб’єктом 
підприємницької діяльності, представницьким органом місцевого 
самоврядування або виконавчим комітетом ради згідно з чинним 
законодавством України. 

Біржова торгівля – організоване укладання цивільно-правових 
угод, що спричинюють зміну права власності на цінні папери з 
обов’язковою наявністю в організатора торгівлі єдиного 
торговельного залу і правил торгівлі для осіб, які мають виключне 
право на укладання цих угод за власний рахунок для іншої особи. 

Благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність 
благодійних організацій, що не передбачає отримання прибутків. 

Біржове брокерське місце – засвідчене відповідним договором 
право на здійснення біржової торгівлі в установленому порядку. 

Біржовий ринок – оптовий ринок цінних паперів з обмеженим 
колом відомих учасників, для яких установлено правила допуску до 
торгівлі цінними паперами, правила здійснення біржових угод та 
процедури вирішення спірних питань. 

Боржник – суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний 
виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі 
зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 
протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх 
сплати. 

Брокер – фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської 
контори або учасника торговельно-інформаційної системи, яка 
здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, що 
передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому 
власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх 
клієнтів. 

Брокерська діяльність – професійна діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності на користь страхувальника або 
перестрахувальника (цедента), спрямована на визначення його 
потреби в отриманні страхових послуг, консультуванні, наданні 
допомоги в розробці умов договору страхування, пошуку страховиків, 
які відповідають вимогам страхувальника, веденні переговорів та 
укладенні договорів страхування за дорученням страхувальника, 
здійсненні розрахунків за договорами страхування, підготовці 
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документів для врегулювання питання про збитки в разі настання 
страхового випадку. 

Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, 
казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в 
обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також 
кошти на рахунках у банківських та інших кредитно-фінансових 
установах на території України, що вилучені з обігу, але підлягають 
обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. 

Валюта ціни – будь-яка валюта, в якій згідно з умовами договору 
встановлюється ціна товару. 

Валютні цінності – матеріальні об’єкти, визначені законодавством 
України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових 
відносин. 

Варант – різновид опціону на купівлю, що випускається емітентом 
разом з власними привілейованими акціями чи облігаціями і надає 
його власнику право на придбання простих акцій цього емітента 
протягом певного періоду за певною ціною. 

Варіаційна маржа – грошова сума, яка має бути нарахована на 
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими 
контрактами або списана з цього рахунка за підсумками клірингу 
щодо кожного біржового дня (торговельної сесії). 

Вартість об’єкта експертної оцінки – вірогідна ціна, за яку об’єкт 
може бути проданий на конкурентній основі за соціально-економічних 
умов, що склалися на момент приватизації. 

Ввезення в Україну і вивезення з України – фактичне 
переміщення через митний кордон України товарів та інших 
предметів. 

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове 
зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму 
грошей власнику векселя (векселетримачу). 

Верифікація – експериментальна перевірка достовірності даних. 
Вид господарської діяльності – діяльність, що з’являється в разі 

об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини, 
матеріалів, робочої сили) з метою створення виробництва певної 
продукції або надання послуг, може складатися з одного простого 
процесу або охоплювати кілька процесів, кожен з яких належить до 
певної категорії класифікації. 

Виключна (морська) економічна зона – морські райони, що зовні 
прилягають до територіального моря України, включаючи райони 
навколо островів, що належать Україні. Ширина виключної (морської) 
економічної зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих 
самих вихідних ліній, що й територіальне море України. 

Виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, 
виконання, постановки, передачі, організації мовлення, фонограми чи 
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відеограми авторське право і/або суміжні права на використання цих 
об’єктів авторського права і/або суміжних прав лише нею і на видачу 
лише цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим 
особам у межах строку, встановленого законом. 

Виконавець робіт – штатний співробітник суб’єкта 
господарювання, спеціаліст відповідної кваліфікації, який залежно від 
посадових функцій здійснює конкретну роботу у складі підрозділу 
(проектант, електромонтажник, зварювальник тощо). 

Вина – психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу або 
необережності. 

Винагорода – оплата творчої праці авторів винаходів, 
раціоналізаторських пропозицій, а також плата за використання 
винаходу, раціоналізаторської пропозиції. 

Винахід – технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам 
патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій 
придатності). 

Винахід, корисна модель – результат творчої діяльності людини в 
будь-якій галузі технології. Об’єктом винаходу може бути продукт, 
пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і 
тварини, спосіб. Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне 
виконання пристрою. 

Винахідницька робота – науково-дослідна діяльність зі створення 
технологічних (технічних) рішень, що відповідають умовам 
патентоспроможності, а також цілеспрямована діяльність, що 
здійснюється у військових частинах, військових навчальних закладах, 
установах, організаціях та підприємствах Збройних Сил України щодо 
стимулювання створення та освоєння принципово нових об’єктів 
техніки з урахуванням останніх досягнень винахідництва, а також із 
захисту державних інтересів і прав авторів при патентуванні та 
використанні службових винаходів. 

Відокремлення – різновид реорганізації, згідно з яким юридична 
особа виокремлюється зі складу іншої, що продовжує функціонувати, 
до нового суб’єкта переходять майнові права та обов’язки 
реорганізованої юридичної особи відповідно до окремого балансу. 

Випуск цінних паперів – зареєстрована у встановленому порядку 
сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним 
реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але 
надають однакові права. 

Вироблена продукція – загальний обсяг продукції, виробленої 
відповідно до угоди про розподіл продукції та доставленої до пункту 
призначення. 
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Виробник – організація, що несе відповідальність за виробництво, 
поставку та забезпечення відповідності типовій конструкції кожного 
виготовленого нею екземпляра продукції. 

Виробництво (виготовлення) – пов’язана з випуском продукції 
діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу, а також 
реалізацію продукції власного виробництва. 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками). 

Витрати виробництва – виражені у грошовій формі поточні 
витрати підприємства на виробництво (надання певних послуг). 

Відкрита (індивідуальна) ліцензія – дозвіл на експорт (імпорт) 
товару протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з 
визначенням його загального обсягу. 

Відкрите акціонерне товариство – вид акціонерного товариства, 
акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки і 
купівлі-продажу на біржах. 

Відкриті торги (тендер) – спосіб продажу активів платника 
податків, згідно з яким переможцем визнається учасник торгів за 
підсумками відкритого розгляду і обговорення тендерних пропозицій. 

Відокремлені підрозділи – структурні підрозділи та одиниці 
юридичних осіб (філії, представництва, відділення тощо), які 
виробляють продукцію, реалізовують товари (виконують роботи, 
надають послуги), а також здійснюють інші операції та не мають 
статусу юридичної особи. 

Відчуження майна – передання права власності на державне 
майно, яке перебуває на балансі суб’єкта підприємницької діяльності, 
іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за 
грошові кошти. 

Вітчизняний виробник – суб’єкт підприємництва – резидент, який 
здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи надає послуги на 
території України. 

Власник юридичної особи та/або уповноважений власником 
орган – учасники (засновники) господарського товариства, загальні 
збори акціонерного товариства, засновники організації, інші особи або 
органи, у компетенцію яких входить прийняття рішення про 
призначення (обрання) посадових осіб. 

Галузь народного господарства – сукупність виробничих 
одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види 
виробничої діяльності. 

Господарська діяльність – 1. Будь-яка діяльність, у тому числі 
підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та 
нематеріальних благ, що мають форму товару. 2. Будь-яка діяльність 
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особи, спрямована на отримання доходу у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формі, за умови, що безпосередня участь такої особи в 
організації цієї діяльності є регулярною, постійною і суттєвою. Під 
безпосередньою участю розуміється діяльність особи через її постійні 
представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а 
також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє 
від імені та на користь першої особи. 

Господарська одиниця – стаціонарний або пересувний об’єкт, 
зокрема транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються 
послуги і здійснюються розрахункові операції. 

Господарська одиниця за межами України – дочірнє, 
асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший 
підрозділ підприємства, що перебуває або здійснює господарську 
діяльність за межами України. 

Господарська операція – дія або подія, що викликає зміни у 
структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства. 

Господарський суд – незалежний орган, який вирішує будь-які 
господарські спори, що виникають між юридичними особами, 
державними та іншими органами, а також розглядає справи про 
банкрутство. 

Господарське зобов’язання – вид зобов’язання, що виникає між 
суб’єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері 
господарювання на підставах, що передбачені законом, в силу якого 
один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) 
зобов’язаний вчинити на користь іншого суб’єкта певну дію 
господарського чи управлінсько-господарського характеру (виконати 
роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) 
або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у 
тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони 
виконання її обов’язку. 

Господарське об’єднання – добровільне об’єднання юридичних 
осіб, створене ними з метою координації діяльності, забезпечення 
захисту їхніх прав, обстоювання спільних інтересів у державних та 
інших органах, а також у міжнародних організаціях. 

Готова продукція – продукт, вироблений з використанням 
давальницької сировини і визначений як кінцевий у контракті між 
замовником і виконавцем. 

Граничний обсяг споживання електроенергії – обсяг 
споживання електроенергії, який визначається для споживачів 
постачальником електроенергії за регульованим тарифом відповідно 
до порядку, встановленого відповідними нормативно-правовими 
актами. 

Граничні нормативи утворення – граничний обсяг 
забруднюючих речовин, що утворюються при експлуатації окремих 
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типів технологічного чи іншого обладнання і відводяться в 
атмосферне повітря, який встановлюється з урахуванням сучасних 
технічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, 
комплексного використання сировини, удосконаленого газоочисного 
обладнання тощо. 

Громадська організація – об’єднання громадян для задоволення і 
захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

Громадське харчування – сукупність підприємств різних 
організаційно-правових форм господарювання і власності, громадян-
підприємців, які займаються виробництвом, реалізацією та 
організацією споживання кулінарної продукції, борошняних 
кондитерських та булочних виробів. 

Громадські послуги – послуги (муніципальні), що надаються 
органами місцевого самоврядування територіальній громаді, 
громадянам з метою задоволення їхніх потреб. 

Громадські роботи – суспільно корисні роботи, які безоплатно 
виконує засуджений у вільний від роботи чи навчання час і вид яких 
визначають органи місцевого самоврядування. 

Громадяни – фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства. Громадяни України: громадяни колишнього СРСР, 
які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) 
постійно проживали на території України, особи, які на момент 
набрання чинності Закону України «Про громадянство України» 
(13 листопада 1991 р.) постійно проживали в Україні, незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних чи інших ознак і які не є громадянами інших 
держав, особи, які народились або постійно проживали на території 
України, а також їхні нащадки (діти, онуки), якщо вони на 
13 листопада 1991 р. проживали за межами України, не перебувають у 
громадянстві інших держав і до 31 грудня 2004 р. подали у 
встановленому Законом порядку заяву про визначення своєї 
належності до громадянства України (п. 3 ст. 2 Закону зі змінами, 
внесеними 23 березня 2000 p.), особи, які набули громадянство 
України відповідно до Закону. 

Грошові кошти, розрахунки та інші активи – розрахунки з 
дебіторами, короткострокові фінансові вкладення – фінансові 
вкладення на строк до одного року, грошові кошти – кошти в касі, на 
валютному та інших рахунках в установах банків, інші грошові 
кошти, інші оборотні активи. 

Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері 
грошового обігу і кредиту, спрямованих на регулювання економічного 
розвитку, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової 
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одиниці України, забезпечення зайнятості населення і вирівнювання 
платіжного балансу. 

Грубе порушення ліцензійної угоди – одноразове порушення 
ліцензійних умов, яке свідчить про явне та умисне нехтування 
вимогами угоди з боку ліцензіата, що призвело до значної шкоди, 
заподіяної державі, навколишньому природному середовищу, 
юридичним чи фізичним особам. 

Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, 
комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію 
України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником 
за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським 
замовником для використання у виробленні готової продукції. Така 
сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній 
території України за національну валюту України або отримана ним у 
результаті здійснення інших операцій, у тому числі товарообмінних. 
Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її 
переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію має 
замовник. 

Дані особистого характеру – будь-яка інформація, що стосується 
конкретно визначеної особи або особи, яка може бути конкретно 
визначеною (суб’єкт даних). 

Дата операції (дата угоди) – день здійснення операції, тобто 
виникнення прав (активів) або зобов’язань. 

Дата подання фінансової звітності підприємством – день 
фактичного передання звітності за належністю, а в разі надсилання її 
поштою – день отримання адресатом звітності, зазначений на 
штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. 

Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів – день, визначений емітентом згідно з вимогами відповідного 
Положення, після якого не виконується жодних операцій у системі 
реєстру власників іменних цінних паперів. 

Дата реорганізації підприємства – момент оформлення 
відокремлювального акта (у разі відокремлення чи поділу 
підприємства) або передавального (у разі злиття, приєднання та 
перетворення підприємства). 

Дебітор – юридична та фізична особа, яка внаслідок минулих подій 
заборгувала підприємству певну суму грошових коштів, їх 
еквівалентів або інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума боргів, що належить 
підприємству, організації, установі, від юридичних або фізичних осіб. 

Деклараційний патент на винахід – різновид патенту, що 
видається за результатами формальної експертизи та експертизи на 
локальну новизну заявки на винахід. 



197 

Деклараційний патент на корисну модель – різновид патенту, 
що видається за результатами формальної експертизи заявки на 
корисну модель. 

Декларування – заявлення митному органу в установленій формі 
відомостей про товари (вантажі) та інші предмети, що переміщуються 
через митний кордон України. 

Делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої 
влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також 
повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються 
відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням 
районних, обласних рад. 

Делеговані функції, повноваження – функції, повноваження 
(права і обов’язки), яких набуває певний суб’єкт (орган чи посадова 
особа) шляхом передання йому для виконання від іншого суб’єкта за 
власним рішенням останнього або на підставі норми закону. 
Делегування означає, як правило, передання функцій, повноважень на 
певний час зі збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх 
до власного виконання. Водночас делегуючий суб’єкт набуває право 
контролю за станом і наслідками виконання делегованих функцій, 
повноважень, він може також фінансувати з власних коштів їх 
здійснення, передавати в користування необхідні для цього майнові 
об’єкти. 

Дематеріалізація випуску цінних паперів – комплекс дій з 
переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму. 

Демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту товару за 
ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні 
експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику 
подібного товару. 

Демпінгова маржа – сума, на яку нормальна вартість перевищує 
експортну ціну. 

Деномінація акцій – зміна номінальної вартості всіх випущених 
одним емітентом акцій, що супроводжується їх дрібненням або 
консолідацією. 

Депозитарій – 1. Юридична або фізична особа, що створюється у 
формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є 
щонайменше десять зберігачів, і яка здійснює виключно депозитарну 
діяльність. При цьому частка одного учасника у статутному фонді 
депозитарію не може перевищувати 25 % цього фонду. 2. Юридична 
особа, що здійснює зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних 
паперів) та/або облік прав власності як локальний депозитарій чи 
зберігач цінних паперів (національний і локальні депозитарії, а також 
зберігачі цінних паперів). 

Депозитарій інвестиційного фонду – юридична особа, яка 
здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з 
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активами інвестиційного фонду і облік руху активів на підставі 
депозитного договору. 

Депозитарій Національного банку – структурні підрозділи 
Національного банку, які здійснюють депозитарну діяльність і можуть 
здійснювати кліринг, а також розрахунки за договорами про операції з 
цінними паперами. 

Депозитарій цінних паперів – юридична особа, яка здійснює 
виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та 
розрахунки за угодами про цінні папери. 

Депозитарна діяльність – надання послуг зі зберігання цінних 
паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення 
рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках 
(включаючи кліринг і розрахунки за угодами про цінні папери) та 
обслуговування операцій емітента з випущених ним цінних паперів. 

Депозитарний договір – договір між зберігачем і вибраним ним 
депозитарієм, згідно з яким депозитарій веде для зберігача рахунки в 
цінних паперах, на яких відбиваються операції з цінними паперами, 
переданими зберігачем. 

Депозитарний облік – облік цінних паперів на рахунках власників 
цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, 
який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів. 

Депозитарні активи – випущені в документарній формі 
знерухомлені цінні папери, глобальні сертифікати цінних паперів, що 
підтверджують випуск цінних паперів у бездокументарній формі, які 
передані на зберігання у депозитарій, записи депозитаріїв на 
кореспондентських рахунках у цінних паперах в інших депозитаріях, 
крім власних, а також записи зберігачів про депоновані до 
депозитарію на зберігання знерухомлені та/або бездокументарні цінні 
папери. 

Дерегулювання – сукупність заходів, спрямованих на зменшення 
втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення 
правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод 
у розвитку підприємництва. До цих заходів належать спрощення 
порядку створення, реєстрації та ліквідації суб’єктів підприємницької 
діяльності, скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що 
підлягають ліцензуванню і патентуванню, потребують отримання 
сертифікатів і будь-яких інших дозволів на здійснення 
підприємницької діяльності, лімітування перевірок і контролю за 
діяльністю суб’єктів підприємництва, спрощення процедури митного 
оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій, 
забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового 
регулювання підприємницької діяльності. 

Державна акціонерна компанія – відкрите акціонерне 
товариство, в якому державі належить пакет акцій, що відповідно до 
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законодавства забезпечує правомочність рішень загальних зборів 
акціонерів. 

Державна власність в Україні – загальнодержавна власність і 
власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна 
власність). 

Державна система правової охорони інтелектуальної 
власності – установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, 
інформаційних та інших державних закладів відповідної спеціалізації, 
що входять у сферу управління установи. 

Державна таємниця (секретна інформація) – вид таємної 
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і 
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони 
правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 
безпеці України і які визнані в установленому законодавством 
порядку державною таємницею та підлягають охороні державою. 

Державне замовлення – засіб державного регулювання економіки 
шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу й 
обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення 
державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, 
організацій та інших суб’єктів господарської діяльності України всіх 
форм власності. 

Державне мито – грошовий збір, що справляється в судових та 
арбітражних органах, органах державного нотаріату, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, 
Державного патентного відомства України, міських, сільських та 
селищних рад народних депутатів та інших передбачених 
законодавством України органах за вчинення ними окремих дій і 
видання документів. 

Державне підприємство – організація, заснована на 
загальнодержавній власності. 

Державне підприємство комунальне – підприємство, засноване 
на власності адміністративно-територіальних одиниць. 

Державне прогнозування економічного і соціального 
розвитку – науково обґрунтоване передбачення напрямків розвитку 
країни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-
територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної 
сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 
досягнення параметрів економічного та соціального розвитку. 
Прогноз економічного та соціального розвитку є засобом 
обґрунтування вибору певної стратегії та прийняття конкретних 
рішень органами законодавчої та виконавчої влади, а також органами 
місцевого самоврядування з регулювання соціально-економічних 
процесів. 
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Державне регулювання ринку цінних паперів – здійснення 
державою комплексних заходів упорядкування, контролю та нагляду 
за ринком цінних паперів та їхніх похідних і запобігання 
зловживанням і порушенням у цій сфері. 

Державний контракт – договір, укладений державним 
замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в 
якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін і 
регулюються відносини замовника і виконавця. 

Державний орган з питань сертифікації та реєстрації – 
юридично узаконений на державному рівні орган, який має право бути 
членом відповідних міжнародних чи регіональних організацій із 
сертифікації. 

Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України 
на винаходи – сукупність офіційних відомостей про державну 
реєстрацію патентів України на винаходи і деклараційних патентів 
України на винаходи, які постійно зберігаються на електронному та 
паперовому носіях. Цей реєстр формує Державний департамент 
інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки 
України. 

Державний реєстр патентів України на промислові зразки – 
сукупність офіційних відомостей про державну реєстрацію патентів 
України на промислові зразки, які постійно зберігаються на 
електронному та паперовому носіях. Цей реєстр формує Державний 
департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства 
освіти і науки України. 

Державний реєстр прав на нерухоме майно – державна 
інформаційна система відомостей про права, об’єкти та суб’єкти прав 
на нерухоме майно. 

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і 
послуг – сукупність офіційних відомостей про державну реєстрацію 
знаків для товарів та послуг, які постійно зберігаються на 
електронному та паперовому носіях. Цей реєстр формує Державний 
департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства 
освіти і науки України. 

Державний реєстр України назв місць походження та 
географічних зазначень походження товарів і прав на 
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 
походження товарів – сукупність офіційних відомостей про 
кваліфіковані зазначення походження КЗП товарів та/або осіб, які 
мають право на використання зареєстрованих КЗП товарів, що 
постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях. 

Державні гарантії захисту інвестицій – система спрямованих на 
захист інвестицій правових норм, що не стосуються питань фінансово-
господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати 



201 

ними податків, зборів (обов’язкових платежів). Такі гарантії не 
можуть бути скасовані або звужені щодо інвестицій, здійснених у 
період дії цих гарантій. 

Державні капітальні вкладення – спрямовані на створення і 
відновлення основних фондів інвестиції, джерелом фінансування яких 
є кошти Державного бюджету, державних підприємств та організацій, 
а також місцевих бюджетів. 

Державні капітальні вкладення централізовані – інвестиції, що 
спрямовані на створення й відновлення основних фондів і 
фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету та бюджетних 
позичок. 

Державні кошти – кошти Державного бюджету України, бюджету 
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державних 
цільових фондів, Пенсійного фонду України, а також державні 
кредитні ресурси. 

Державні цінні папери – визначені законодавством боргові 
зобов’язання, що емітуються державою в особі її уповноважених 
органів і в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Джерело інформації – передбачені або встановлені законом носії 
інформації (документи та ін.), які становлять матеріальні об’єкти, що 
зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової 
інформації, публічні виступи. 

Дивіденд – частина прибутку акціонерного товариства, яка 
розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до 
кількості та видів акцій, що їм належать. 

Дивіденди – прибуток, отриманий підприємством від здійснення 
корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді 
відсотків на акції або на внески до статутних фондів, за винятком 
доходів, отриманих від торгівлі корпоративними правами, і доходів 
від операцій з борговими зобов’язаннями та вимогами. 

Дилер – фізична особа, яка є уповноваженим представником 
брокерської контори або учасником торговельно-інформаційної 
системи, що здійснює цивільно-правові угоди з цінних паперів, які 
передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому 
власнику від власного імені та за власним коштом з метою 
перепродажу третім особам. 

Дискримінація підприємців органами влади та управління – 
заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм 
підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення 
обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво 
певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування 
підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні 
та інші об’єднання підприємств, а також до пріоритетного укладання 
договорів, першочергової поставки товарів певним споживачам, 
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прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що 
призводить до монопольного становища на ринку, встановлення 
заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, 
надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які 
ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що 
призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав 
підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення 
заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп 
підприємців. 

Дискредитація суб’єкта господарювання – поширення в будь-
якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, 
пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, які 
завдали або могли завдати шкоди його діловій репутації. 

Дії в інтересах підприємства – дії працівника, які не входять в 
його виробниче завдання чи у прямі обов’язки. Наприклад, надання 
допомоги іншому працівнику, дії з попередження можливих аварій 
або рятування людей та майна підприємства. 

Ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про 
особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та 
управлінські здібності такої особи, її порядність і відповідність її 
діяльності вимогам закону. 

Діяльність друкованих засобів масової інформації – збирання, 
створення, редагування, підготовка інформації до друку та видання 
друкованих засобів масової інформації з метою її поширення серед 
читачів. 

Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
(реєстраторська діяльність) – професійна діяльність на ринку цінних 
паперів з отриманням дозволу Комісії, що включає збирання, 
фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, які становлять 
систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних 
цінних паперів, їхніх емітентів та власників, а також виконання інших 
функцій. 

Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яку 
здійснює банк від свого імені за винагороду на підставі відповідного 
договору протягом визначеного терміну з управління портфелем 
цінних паперів, що визначені цим договором і належать на правах 
власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією 
особою третіх осіб. 

Добровільні пожертвування – 1. Внески підприємств або 
громадян на загальносуспільні потреби, а також до неприбуткових 
організацій, створених згідно із законодавством про об’єднання 
громадян. Зокрема, це внески в Державний бюджет України та місцеві 
бюджети, якщо вони використовуються в межах загальних асигнувань 
бюджету і не пов’язані прямо чи побічно зі збільшенням прибутку 
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таких підприємств або громадян, внески в неприбуткові організації, 
створені з метою здійснення релігійної, екологічної, оздоровчої, 
культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльності, якщо ця 
діяльність не пов’язана прямо чи побічно зі збільшенням прибутку 
цих підприємств або громадян та доходи таких неприбуткових 
організацій формуються виключно з добровільних пожертвувань. 
2. Кошти, отримувані закладами та установами освіти і науки, що 
повністю або частково фінансуються з бюджету, на здійснення 
діяльності, передбаченої їхніми статутними документами. 3. Кошти, 
отримувані релігійними організаціями від здійснення діяльності, 
передбаченої їхніми статутними документами. 

Добровільне страхування – вид страхування, що здійснюється на 
основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і 
порядок здійснення такого страхування визначаються правилами 
страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно 
до вимог закону. Конкретні умови страхування визначаються при 
укладанні договору страхування відповідно до законодавства. 

Доброчинна, благодійна діяльність – діяльність, пов’язана з 
поданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує, виходячи із 
загальнолюдських принципів гуманності та взаємодопомоги, яка 
здійснюється виключно безкорисливо (без мети отримання прибутку 
чи іншої вигоди). 

Довгостроковий договір (контракт) – будь-який договір на 
виготовлення, будівництво, встановлення або монтаж матеріальних 
цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або 
складових таких основних фондів, а також на створення 
нематеріальних активів, пов’язаних із виготовленням, будівництвом, 
встановленням або монтажем (послуг типу «інжиніринг», науково-
дослідних, дослідно-конструкторських робіт та розробок) цих 
цінностей, за умови, що такий контракт не планується завершити 
раніше ніж через дев’ять місяців з моменту здійснення перших витрат 
або отримання авансу (передоплати). 

Доведення до банкрутства – умисне, з корисливих мотивів, іншої 
особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення 
власником або посадовою особою суб’єкта підприємницької 
діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності 
суб’єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди 
державним чи громадським інтересам або правам та інтересам 
кредиторів, які охороняються законом. 

Довірена особа клієнта – фізична особа (член сім’ї, працівник 
клієнта – юридичної особи та ін.), визначена в договорі між емітентом 
і клієнтом, якій клієнт довірив виконувати операції з платіжною 
карткою за рахунок частини або всіх коштів з його карткового 
рахунка. 
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Довіреність – письмове уповноваження, яке видається однією 
особою іншій особі для представництва перед третіми особами. 

Довірче товариство – товариство з додатковою відповідальністю, 
яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, 
укладеного з довірителями майна щодо реалізації їхніх прав 
власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери і документи, які 
засвідчують право власності довірителя. 

Договір – усна чи письмова угода між споживачем і продавцем 
(виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими 
здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода 
може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, 
путівкою, талоном або іншими документами. 

Договір дарування – вид договору, згідно з яким одна сторона 
передає безоплатно другій стороні майно у власність. 

Договір добровільного страхування – вид договору, згідно з яким 
страхова організація зобов’язується при настанні зазначеної в договорі 
події (страхового випадку) за майновим страхуванням відшкодувати 
страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, 
понесену шкоду (виплатити страхове відшкодування) у межах 
обумовленої в договорі суми (страхової суми), а коли майно 
застраховане не в повній вартості – відповідну частину шкоди, якщо 
інше не передбачено правилами страхування, за особистим 
страхуванням – сплатити страхувальнику або іншій особі, на користь 
якої укладено договір, обумовлену в договорі страхову суму 
незалежно від належних йому сум за державним соціальним 
страхуванням, соціальним забезпеченням і сум, належних у порядку 
відшкодування шкоди. 

Договір довгострокового страхування життя – договір 
страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову 
сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менше 5-
ти років і передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа 
дожила до закінчення строку дії договору або досягла віку, 
визначеного договором. Такий договір не може передбачати 
часткових виплат протягом перших 10-ти років його дії, крім тих, що 
здійснюється в разі настання страхових випадків, пов’язаних зі 
смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою 
застрахованої особи, що призвели до повної стійкої втрати нею 
працездатності. 

Договір доручення – вид договору, згідно з яким одна сторона 
(повірений) зобов’язується виконати від імені та за рахунок другої 
сторони (довірителя) певні юридичні дії. 

Договір комісії – вид договору, згідно з яким одна сторона 
(комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) 
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за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені за рахунок 
комітента. 

Договір концесії (концесійний договір) – вид договору, 
відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган 
місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та 
строковій основі суб’єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) 
право створити (побудувати) об’єкт концесії чи суттєво поліпшити 
його та/або здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до 
цього закону з метою задоволення громадських потреб. 

Договір купівлі-продажу – вид договору, згідно з яким продавець 
зобов’язується передати майно у власність покупцю, а покупець – 
прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. 

Договір лізингу (лізинговий контракт) – укладена в письмовій 
формі угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків у 
зв’язку з предметом лізингу. 

Договір майнового найму – вид договору, згідно з яким 
наймодавець зобов’язується надати наймачу майно в тимчасове 
користування за плату. 

Договір міни – вид договору, згідно з яким між сторонами 
здійснюється обмін одного майна на інше. 

Договір на здійснення незалежної оцінки майна – договір між 
замовником оцінки і експертом, визначеним на конкурсних засадах у 
порядку, встановленому Фондом державного майна, відповідно до 
якого експерту доручається здійснити незалежну оцінку майна. 

Договір обов’язкового страхування – вид договору, згідно з яким 
страхова організація при настанні передбаченої законом події 
(страхового випадку) відшкодовує страхувальнику або іншій особі, 
якій належить застраховане майно, понесену нею шкоду: при повній 
загибелі майна – у повній сумі страхового забезпечення, а при 
частковому пошкодженні – у розмірі відповідної частини страхового 
забезпечення. При цьому страхувальник зобов’язаний вносити 
встановлені страхові платежі. 

Договір оренди землі – угода сторін про взаємні зобов’язання, 
відповідно до яких орендодавець за плату передає орендарю у 
володіння і користування земельну ділянку для господарського 
використання на обумовлений договором строк. 

Договір перевезення вантажу – вид договору, згідно з яким 
транспортна організація (перевізник) зобов’язується доставити 
ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його 
управомоченій на отримання вантажу особі (одержувачу), а 
відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 
встановлену плату. 
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Договір підряду – вид договору, згідно з яким підрядчик 
зобов’язується виконати на власний риск певну роботу за завданням 
замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується 
прийняти й оплатити виконану роботу. 

Договір позики – вид договору, згідно з яким одна сторона 
(позикодавець) передає другій стороні (позичальнику) у власність (в 
оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками, 
а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму 
грошей або кількість речей такого самого роду та якості. 

Договір поставки – вид договору, згідно з яким організація-
постачальник зобов’язується передати в певні строки або строк 
організації-покупцю (замовнику) у власність (в оперативне 
управління) певну продукцію за обов’язковим для обох організацій 
плановим актом розподілу продукції, а організація-покупець 
зобов’язується прийняти продукцію та оплатити її за встановленими 
цінами. 

Договір про надання страхових агентських послуг (агентська 
угода) – письмова угода між страховиком і страховим агентом, де 
визначаються права та обов’язки сторін щодо порядку укладання, 
обслуговування та виконання договорів страхування, порядок 
внесення страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків, 
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 
умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін. 

Договір про надання страхових брокерських послуг 
(брокерська угода) – письмова угода між страхувальником і 
страховим брокером, де визначаються права та обов’язки сторін, 
порядок і умови набрання чинності договором страхування, що 
укладається при посередництві страхового брокера, порядок внесення 
страхових платежів та інформування страхувальника про набрання 
чинності договором страхування, умови здійснення 
взаєморозрахунків, відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін. 

Договір про спільну діяльність – вид договору, згідно з яким 
сторони зобов’язуються діяти спільно для досягнення спільної 
господарської мети, як-от: будівництво і експлуатація міжколгоспного 
або державно-колгоспного підприємства чи установи (що не 
передаються в оперативне управління організації, яка є юридичною 
особою), будування водогосподарських споруд і пристроїв, 
будівництво шляхів, спортивних споруд, шкіл, пологових, житлових 
будинків та ін. 

Договір схову – угода, за якою одна сторона (охоронець) 
зобов’язується зберігати передане їй другою стороною майно і 
повернути його цілим. 



207 

Договір чартеру – угода між фрахтувальником і авіаперевізником 
про виконання чартерного рейсу. 

Документ контролю за доставкою товарів – документ 
(попередня вантажна митна декларація, попередня декларація на 
підакцизні товари, попереднє повідомлення та ін.), що містить 
відомості про переміщувані товари, відправника, одержувача тощо і 
потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів між 
митницями. 

Документарна форма цінного папера – сертифікат цінних 
паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів 
певної емісії, дані про кількість цінних паперів і засвідчує сукупність 
прав, наданих цими цінними паперами. 

Домінуюче положення – виключне положення суб’єкта 
господарювання на товарному ринку, що дає йому змогу самостійно 
або спільно з іншими суб’єктами господарювання диктувати умови 
споживачам і/або конкурентам, ускладнювати доступ на ринок іншим 
суб’єктам господарювання чи в інший спосіб обмежувати 
конкуренцію. 

Досудова санація – система заходів відновлення 
платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна 
(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор з 
метою запобігання банкрутству боржника шляхом реорганізаційних, 
організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, 
технічних, фінансово-економічних, правових заходів згідно із 
законодавством до початку порушення провадження у справі про 
банкрутство. 

Досягнення неправомірних переваг у конкуренції – отримання 
таких переваг відносно іншого господарюючого суб’єкта (підприємця) 
шляхом порушення чинного законодавства, що підтверджено 
рішенням наділеного відповідною компетенцією державного органу. 

Дотація – кошти Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття для покриття 
витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням 
державної служби зайнятості, надані роботодавцю, що створює 
додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних. 

Доходи – 1. Сума коштів або вартість майна, отримана 
(нарахована) платником податку від продажу, обміну або інших 
способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшена на 
вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, 
що передаються платникові податку у зв’язку з таким продажем, 
обміном або відчуженням. 2. Суми, що отримуються від інвестицій 
або у зв’язку з ними, включаючи прибуток, дивіденди, відсотки, 
доходи від приросту капіталу, роялті, управлінські, технічні та інші 
ставки або доходи натурою, реінвестовані надходження та прибуток 
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від капіталу. 3. Збільшення економічних вигод протягом звітного 
періоду у формі припливу або збільшення активів чи зменшення 
зобов’язань, що спричинюють збільшення капіталу і не є внесками 
акціонерів. 4. Будь-яка економічна вигода, отримана внаслідок 
вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передує 
легалізації («відмиванню» доходів), яка може складатися з 
матеріальної власності чи власності, вираженої у правах, і включає 
рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на 
таку власність або частку в ній. 

Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті) – платежі будь-
якого виду, отримані у вигляді винагород за використання або 
надання права використання авторських прав на будь-які твори 
літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для 
радіомовлення і телебачення, відеокасети, на будь-який патент, 
товарний знак, креслення або моделі, схеми, комп’ютерні програми, 
секретні формули або процес, або за використання чи надання права 
використання промислового, комерційного або наукового обладнання, 
або за інформацію про промисловий, комерційний або науковий 
досвід (ноу-хау). 

Дочірня компанія (підприємство) – організація, що 
контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що 
материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє 
50 % або більшою часткою капіталу компанії. Контроль виявляється 
також тоді, коли материнська компанія (банк) прямо або через дочірні 
компанії володіє менш ніж 50 % капіталу компанії, але при цьому має 
частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % завдяки 
угодам з іншими інвесторами, право управляти фінансовою та 
виробничою політикою підприємства згідно зі статутом або угодою, 
право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або 
аналогічного керівного органу компанії, право визначального голосу в 
раді директорів або аналогічному керівному органі компанії. 

Економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між 
суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, 
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 
можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а 
окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту 
товарів на ринку. 

Економічна концентрація – 1. Створення, реорганізація (злиття, 
приєднання) суб’єктів господарювання (у тому числі господарського 
товариства, асоціації, концерну, корпорації, консорціуму, іншого 
об’єднання підприємств). 2. Вступ одного або кількох суб’єктів 
господарювання в об’єднання. 3. Безпосереднє або опосередковане 
придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, 
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отримання в управління (користування) часток (акцій, паїв), а також 
активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів 
господарювання чи структурних підрозділів суб’єктів 
господарювання. 4. Оренда цілісних майнових комплексів суб’єктів 
господарювання або структурних підрозділів суб’єктів 
господарювання. 5. Затвердження суб’єктами господарювання, 
органами державної влади, місцевого самоврядування, 
адміністративно-господарського управління та контролю установчих 
документів, на підставі яких створюються господарські товариства, 
асоціації, концерни, корпорації, консорціуми та інші об’єднання 
підприємств, а також змін до установчих документів, пов’язаних зі 
зміною предмета і цілей діяльності, порядку розподілу прибутків і 
збитків, складу, формування та компетенції органу управління, 
прийняття органом управління рішень, інших змін, що посилюють 
узгодженість дій на ринку засновників (учасників) господарського 
товариства чи об’єднання підприємств, або призводять в інший спосіб 
до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками). 

Експорт – продаж товарів українськими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської 
діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний 
кордон України, включаючи реекспорт товарів. 

Експортер – суб’єкт господарсько-правових відносин, що вивозить 
з країни експорту товар (товари). 

Експортно-імпортні операції – міжнародні розрахунки, у процесі 
яких регулюються платежі за грошовими вимогами та зобов’язаннями, 
що виникають у підприємств щодо експорту чи імпорту товарів і 
послуг. 

Емісія – здійснення операцій з відкриття картрахунків і випуску 
платіжних карток певної платіжної системи. 

Емітент – юридична особа, яка від власного імені випускає акції та 
виконує обов’язки, що випливають з умов їхнього випуску. 

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство – програмно-технічний 
комплекс, який забезпечує отримання від арбітражних судів та 
арбітражних керуючих відомостей про суб’єкти підприємницької 
діяльності, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство, а також їхнє належне зберігання, нагромадження, 
користування, підготовку звітів, захист на всіх технологічних ланках 
від несанкціонованого доступу, взаємодію з користувачами бази 
даних. 

Єдина державна регуляторна політика у сфері 
підприємництва – діяльність, спрямована на досягнення 
оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, 
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усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у 
реалізації права на підприємницьку діяльність. 

Забезпечення якості – комплекс заходів, що плануються і 
систематично реалізовуються з метою досягнення впевненості в тому, 
що здійснювані види діяльності відповідають вимогам нормативних 
документів. 

Заборгованість – прострочена понад два роки заборгованість 
юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного 
бюджету України, пов’язаних з виконанням гарантійних та кредитних 
зобов’язань Кабінету Міністрів України. 

Завдаток – грошова сума, що видається однією з договірних сторін 
у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні для 
підтвердження укладання договору і забезпечення його виконання. 

Загальнодержавна (республіканська) власність – земля, майно, 
що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею 
державних органів, майно Збройних Сил, органів державної безпеки, 
прикордонних і внутрішніх військ, оборонні об’єкти, єдина 
енергетична система, системи транспорту загального користування, 
зв’язку та інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) 
значення, кошти загальнодержавного бюджету, Національний банк, 
інші державні банки та їхні установи і створювані ними кредитні 
ресурси, державні резервні, страхові та інші фонди, майно вищих і 
середніх спеціальних навчальних закладів, майно державних 
підприємств, об’єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що 
становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її 
економічний та соціальний розвиток. 

Загальнодержавний ринок – ринок товарів, територіальні 
(географічні) межі якого охоплюють територію держави. 

Заінтересовані особи стосовно боржника – створені за участю 
боржника юридичні особи, керівник боржника, особи, що входять до 
складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) 
боржника, в тому числі й звільнені з роботи за рік до порушення 
провадження у справі про банкрутство, а також особи, які 
перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та 
підприємцем (фізичною особою) – боржником, а саме подружжя та 
їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки. Заінтересованими особами 
стосовно керуючого санацією чи кредиторів визнаються особи в 
такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника. 

Законний векселетримач – 1. Векселетримач, який обґрунтовує 
своє право володіння векселем на основі законодавства про 
вексельний обіг. 2. Особа, яка може довести своє право вимоги за 
векселем на підставі власне векселя. Такою визнається особа, чиє 
право ґрунтується на безперервному ряді індосаментів. Законний 
векселетримач зобов’язаний повернути вексель попередньому 
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власнику векселя лише в тому разі, якщо він придбав вексель 
недобросовісно або при придбанні векселя здійснив грубу 
необережність. 

Законні джерела існування – заробітна плата, прибуток від 
підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, 
соціальні виплати, допомога, власні фінансові заощадження або 
фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних 
осіб, які мають законні доходи. 

Законні представники – батьки (усиновителі), опікуни або інші 
особи, уповноважені законом представляти інтереси осіб, які 
страждають на психічні розлади, у тому числі здійснювати захист 
їхніх прав, свобод і законних інтересів при поданні їм психіатричної 
допомоги. 

Законодавство – у правовій системі сукупність законів та інших 
нормативно-правових актів, що регламентують певну сферу 
суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Цей термін без 
наведення його визначення використовує Конституція України (ст. 9, 
19, 118, п. 12 Перехідних положень). У законах залежно від 
важливості та специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей 
термін вживається в різних значеннях: в одних йдеться лише про 
закони, в інших, насамперед кодифікованих, у це поняття 
включаються як закони та інші акти Верховної Ради України, так і 
акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а в окремих 
випадках і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої 
влади. 

Законодавчо регульована сфера – сфера, в якій вимоги до 
продукції та умови введення її в обіг регламентуються 
законодавством. 

Закрите акціонерне товариство – вид акціонерного товариства, 
акції якого розподіляються між засновниками і не можуть 
розповсюджуватися шляхом підписки, купуватись і продаватись на 
біржах. 

Залік взаємної заборгованості – здійснення безготівкових 
розрахунків, при яких взаємні вимоги та зобов’язання боржників і 
кредиторів погашаються в рівнозначних сумах. Залік взаємної 
заборгованості, що виконується банком, здійснюється незалежно від 
наявності першочергових претензій до учасників цього заліку. 

Зарубіжні перевезення – транспортування вантажів або пасажирів 
морськими (річковими) суднами з портів України в зарубіжні порти і 
навпаки та між зарубіжними портами, оформлені перевізними 
документами закордонного сполучення і сплачені в іноземній валюті. 

Замовник – 1. Суб’єкт господарської діяльності, який надає 
давальницьку сировину. 2. Учасник контракту, який визначає умови 
його складання, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за 
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них із підрядником. Замовником може бути інвестор або за його 
дорученням інші фізичні та юридичні особи. 3. Особа, яка видає 
замовлення, укладає контракт, контролює процес його виконання, 
приймає завершені роботи. 4. Міністерство, інший центральний орган 
виконавчої влади, орган законодавчої, судової влади, місцевий орган 
виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, а також 
підпорядковані їм установи та організації, підприємства та установи, 
уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України або місцевими 
органами виконавчої влади здійснювати закупівлю товарів, робіт і 
послуг для державних потреб. 

Застава – внесення на депозит органу досудового розслідування 
або суду підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншими 
фізичними чи юридичними особами грошей або передання їм інших 
матеріальних цінностей з метою забезпечення належної поведінки, 
виконання зобов’язання не відлучатися з місця постійного 
проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу 
слідчого чи суду, явки за викликом до органу розслідування і суду 
особи, щодо якої застосовано запобіжний захід. 

Застереження – одностороння заява в будь-якому формулюванні 
та під будь-якою назвою, зроблена державою при підписанні, 
ратифікації, прийнятті чи затвердженні договору або приєднанні до 
нього, за допомогою якого вона бажає виключити або змінити 
юридичну дію певних положень договору в їх застосуванні до цієї 
держави. 

Застрахована особа – найманий працівник, а в передбачених 
законодавством випадках й інші особи (громадяни України, іноземці, 
особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в 
Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), на 
користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням і похованням. 

Захист інвестицій – комплекс організаційних, технічних та 
правових заходів, спрямованих на створення умов для збереження 
інвестицій, досягнення цілей внесення інвестицій, ефективної 
діяльності об’єктів інвестування та реінвестування, захисту законних 
прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання 
прибутку (доходу) від інвестицій. 

Захист інформації – 1. Сукупність організаційно-технічних 
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам 
власника інформації та осіб, які користуються інформацією. 2. Заходи, 
спрямовані на збереження інформації від небажаних наслідків дій, що 
навмисно або випадково призводять до модифікації, розкриття чи 
руйнування даних. 
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Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 
закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та 
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, 
посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх 
діяльності. 

Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі установою 
патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного 
патенту на корисну модель. 

Заявка на здійснення сертифікації – офіційне звернення заявника 
у відповідній формі до Укравіатрансу на отримання чи продовження 
дії сертифіката експлуатанта або внесення змін у спеціальні 
експлуатаційні положення. 

Заявник – український суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, 
який звернувся до Держекспортконтролю за дозволом на міжнародне 
передання за митну територію (на митну територію) або транзит через 
митну територію України товару, що підлягає експортному контролю. 

Зберігання інформації – забезпечення належного стану інформації 
та її матеріальних носіїв. 

Зберігач – комерційний банк або торговець цінними паперами, 
який має дозвіл на зберігання й обслуговування обігу цінних паперів і 
операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах 
як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він 
зберігає згідно з договором про відкриття рахунка в цінних паперах; 
при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, 
щодо яких здійснює угоди. 

Зберігач цінних паперів – банк та/або торговець цінними 
паперами, що має дозвіл здійснювати депозитарну діяльність стосовно 
цінних паперів, які він зберігає від імені та за розпорядженням 
власника згідно з депозитарним або іншим договором, на підставі 
якого він обслуговує цього власника. 

Збитки – 1. Незаконні грошові або матеріальні витрати, здійснені 
кредитором – об’єктом ревізії (перевірки), втрата або пошкодження 
його майна, а також не отримані кредитором доходи, які б він 
отримав, якби зобов’язання були виконані боржником у межах строку 
позовної давності. 2. Ступінь пошкодження застрахованого об’єкта у 
грошовому вираженні. 

Збитки з вини споживача – витрати, недоотримана вигода (за 
винятком доходу від реалізації недоврахованої електроенергії) 
постачальника електричної енергії або електропередавальної 
організації (основного споживача), яких вони зазнали через 
пошкодження електроустановок унаслідок зловмисної чи недбалої 
діяльності споживача (субспоживача) або інших осіб, і вартість робіт 
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та послуг, необхідних для відновлення електроустановок та 
електропостачання. 

Збитки споживача – вартість пошкодженого устаткування, 
недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції, втрати 
від екологічних наслідків та травматизму і втрати здоров’я, які 
виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання 
електроенергії з вини її постачальника або електропередавальної 
організації, а також вартість робіт, необхідних для відновлення 
устаткування та технологічних процесів. 

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі – плата 
за оформлення та видачу дозволу на торгівлю у спеціально відведених 
для цього місцях. 

Зворотний лізинг – 1. Договір лізингу, який передбачає набуття 
лізингодавцем майна у власника і передання цього майна йому в 
лізинг. 2. Вид лізингу (якщо він передбачений національним 
законодавством сторін), згідно з яким постачальник предмета лізингу 
продає його лізинговій компанії, а остання, у свою чергу, здає цей 
предмет у лізинг колишньому постачальнику предмета лізингу. 

Здавання в майновий найм – передання права користування і/або 
володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми 
на певний строк з метою отримання прямої чи опосередкованої 
комерційної вигоди. 

Здійснення контролю – володіння безпосередньо або через деяку 
кількість взаємопов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою 
часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку або 
управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого 
платника податку або володіння часткою (паєм, пакетом акцій) 
щонайменше 20 % статутного фонду платника податку. 

Здійснення поставки – дата виконання нерезидентом усіх 
зобов’язань щодо поставки, покладених на нього за договором. 

Здійснення розрахунків через уповноважені банки – здійснення 
розрахунків у безготівковій формі, якщо інше прямо не встановлено 
законодавством. 

Злиття – 1. Припинення діяльності двох (чи кількох) комерційних 
банків як юридичних осіб і передання за передаточним балансом усіх 
майнових прав і зобов’язань банку – юридичній особі, що створена в 
результаті реорганізації. 2. Об’єднання підприємств (шляхом 
створення нової юридичної особи або приєднання підприємств до 
головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) 
об’єднаних підприємств контролюватимуть усі чисті активи 
об’єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного 
розподілу ризиків і вигод від об’єднання. При цьому жодна зі сторін 
не може бути визначена як покупець. 
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Зловживання владою або посадовим становищем – умисне, з 
корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах 
третіх осіб використання посадовою особою влади чи посадового 
становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної 
шкоди державним чи громадським інтересам або правам та інтересам 
окремих фізичних чи юридичних осіб, які охороняються законом. 

Зловживання монопольним становищем на ринку – 
нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне 
становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета 
договору, і тому числі нав’язування товару, не потрібного 
контрагенту, обмеження або припинення виробництва, а також 
вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки 
дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, часткова або 
повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності 
альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або 
підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші 
дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з 
ринку) інших підприємців, встановлення монопольних цін (тарифів, 
розцінок) на свої товари, а також дискримінаційних цін, що 
обмежують права окремих споживачів. 

Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги 
одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. 

Зобов’язання – 1. Заборгованість підприємства, яка виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди. 2. Відповідальність розпорядника 
коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає з 
договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити 
належну суму виконавцю за умов реалізації цих договорів. 3. Вимоги 
до активів банківської установи, що становлять її зобов’язання 
сплатити фіксовану суму грошових коштів у визначений момент у 
майбутньому. При веденні обліку і складанні звітності до зобов’язань 
включаються також кредиторська заборгованість за нарахованими 
відсотками та відстрочена дебіторська заборгованість за доходами, але 
не включаються доходи, прибуток і внутрішньобанківські розрахунки. 
4. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування 
розміщення замовлення, укладання контракту (угоди), придбання 
товару, послуга чи інші ідентичні операції протягом бюджетного року, 
згідно з якими необхідно здійснити платежі з бюджету протягом цього 
ж бюджетного року або в майбутньому. 

Зобов’язання грошове – зобов’язання боржника заплатити 
кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового 
договору та на інших передбачених законодавством підставах. Склад і 
розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за 
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передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з 
урахуванням відсотків, які зобов’язаний сплатити боржник, 
визначаються на день подання до господарського суду заяви про 
порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не 
передбачено законом. 

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, побудована на відносинах між ними, що має 
місце як на території України, так і за її межами. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально 
оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та їхніх зарубіжних контрагентів, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов’язків у 
зовнішньоекономічній діяльності. 

Зовнішньоторговельний контракт – контракт на закупівлю 
товарів, укладений між бенефіціаром та зарубіжним постачальником, 
згідно з якими бенефіціар закуповує товари, придбання яких 
передбачене відповідним договором з МФО. 

Зовнішня реклама – будь-яка спеціальна інформація про осіб чи 
продукцію, яка розповсюджується з метою прямого чи 
опосередкованого отримання прибутку засобами зовнішньої реклами, 
що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних 
конструкціях – установках, щитах, екранах тощо, розташованих 
просто неба, на фасадах будівель і споруд, опорах вуличного 
освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, на елементах 
вуличного обладнання та будівлях. 

Зона митного контролю – чітко визначене в пункті пропуску 
через державний кордон України або в інших місцях митної території 
України відокремлене місце, у межах якого митні органи здійснюють 
митний контроль. 

Ідентифікаційний номер – цифровий код, що складається з десяти 
символів (присвоюється кожній особі згідно з визначеною системою 
кодування на підставі даних про дату народження і стать особи). 

Іменний вексель – вексель без права його індосацїї першим 
векселедержателем іншій особі. При цьому в текст векселя 
векселедавець включає вказівку «без права передавання» або інше 
рівнозначне. Однак іменний вексель може бути переданий у порядку і 
з наслідками звичайної цесії. 

Іммігрант – іноземець (чи особа без громадянства), який отримав 
дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, 
перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на 
імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання. 
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Імміграція – прибуття в Україну чи залишення в Україні в 
установленому законом порядку іноземців і осіб без громадянства на 
постійне проживання. 

Імпорт – ввезення на митну територію країни імпорту товару 
(товарів), призначеного для споживання в цій країні імпорту. 

Імпорт товарів – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій 
формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в 
іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або 
без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю 
товарів, призначених для власного споживання установами та 
організаціями України, розташованими за її межами. 

Імпортер – суб’єкт господарсько-правових відносин, що декларує 
надходження на митну територію України товару (товарів). 

Імпринтер – 1. Пристрій, призначений для перенесення рельєфних 
реквізитів платіжної картки на розрахунковий документ – сліп, 
складений на паперовому носії. 2. Механічний пристрій, що дає змогу 
лише відображати дані з БПК, авторизацію на здійснення операцій з 
якими було отримано попередньо. Імпринтери в разі відсутності 
терміналів можуть використовуватися банками (CASH ADVANCE) 
або комерсантами (торговцями). У разі використання імпринтерів 
банки повинні вжити додаткових заходів запобігання отриманню 
несанкціонованої авторизації. 

Інвентаризація – періодична перевірка наявності товарно-
матеріальних цінностей банку, стану їх зберігання, правильності 
ведення складського господарства і реальності даних обліку. 

Інвестиції – 1. Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається 
соціальний ефект. 2. Вкладені інвестором фінансові та матеріальні 
кошти в різні об’єкти діяльності, а також передані права на майнову та 
інтелектуальну власність з метою отримання прибутку (доходу) або 
досягнення соціального ефекту, якщо вони не вилучені з обігу або не 
обмежені в обігу відповідно до національного законодавства сторін. 

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, 
юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій. 

Інвестиційна привабливість підприємства – рівень задоволення 
фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів 
інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи 
оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі 
інтегральної оцінки. 

Інвестиційний керуючий – торговець цінними паперами, з яким 
укладено угоду про управління інвестиційним фондом. 

Інвестиційний портфель – портфель, до складу якого входять усі 
боргові цінні папери, що перебувають у власності банківської 



218 

установи, і акціонерні (пайові) цінні папери, що перебувають у 
власності банківської установи, у разі, якщо їй належить менш 20 % 
загальної суми статутного капіталу суб’єкта господарської діяльності. 

Інвестиційний проект – 1. Документ, який містить необхідні 
розрахунки і обґрунтування, що підтверджують доцільність 
здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробничу та соціальну сфери. 
2. Проект, що впроваджується юридичними особами на умовах 
фінансової самоокупності та передбачає обов’язкове співфінансування 
проекту. До них належать проекти розвитку інституційної 
спроможності центральних органів виконавчої влади, організацій та 
установ, у межах яких погашення та обслуговування позик МФО 
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету. 

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, що випускається 
виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає 
його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. 

Інвестиційний фонд – юридична особа, заснована у формі 
закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, 
встановлених відповідним Положенням, що здійснює виключну 
діяльність у галузі спільного інвестування. 

Інвестиційний (взаємний) фонд – інвестиційний фонд, а також 
взаємний фонд інвестиційних компаній, що здійснюють спільне 
інвестування та створені до набрання чинності Закону України «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)». 

Інвестиційні зобов’язання – зобов’язання покупця щодо внесення 
інвестицій у вигляді коштів та інших видів майна, необхідних для 
ефективного функціонування об’єкта оцінки та випуску ним 
конкурентоспроможної продукції. 

Інвестиція – 1. Господарська операція, яка передбачає придбання 
основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та 
цінних паперів в обмін на кошти або майно. 2. Будь-який вид активів, 
інвестованих у зв’язку з економічною діяльністю інвестором однієї 
договірної сторони на території іншої договірної сторони згідно з 
чинним законодавством останньої. 3. Рухоме та нерухоме майно, як і 
інші права, такі як заставні та інші подібні права, паї, акції, облігації, 
членські внески та будь-які інші цінні папери, грошові вимоги і права, 
вимоги щодо виконання зобов’язань згідно з контрактом, що має 
економічну цінність, авторські права, торговельні марки, патенти, 
промислові проекти та інші права інтелектуальної та промислової 
власності, ноу-хау, комерційні секрети, торговельні імена та гудвіл, 
будь-яке право економічного характеру, надане законом або 
контрактом, і будь-яка ліцензія або дозвіл згідно із законами про 
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економічну діяльність, включаючи пошук, видобуток, розробку та 
експлуатацію природних ресурсів. 

Інвестиція за кордон – господарська операція, яка передбачає 
придбання суб’єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на 
валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту. Не є інвестиціями операції резидентів з 
перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) 
за кордоном згідно з їхнім кошторисом витрат (за винятком 
придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських 
(вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та 
установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах 
транспорту, телекомунікацій, зв’язку тощо, страхових та медичних 
послуг, а також відкриття рахунків у зарубіжних банках. Порядок 
здійснення зазначених операцій визначається іншими нормативними 
документами Національного банку України. До інвестиційної 
діяльності не належать також створення і функціонування 
дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних 
представництв за кордоном, що користуються імунітетом і 
дипломатичними привілеями. 

Інвестор – 1. Головне підприємство, головний партнер, фізична 
особа або корпорація, здатні істотно впливати на одержувача 
інвестицій. 2. Будь-яка фізична або юридична особа однієї договірної 
сторони, яка зробила, робить або має намір зробити інвестиції на 
території іншої договірної сторони. 

Індивідуальна ліцензія Національного банку України на 
здійснення інвестиції – належним чином оформлений письмовий 
дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним 
резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення всіх видів 
інвестицій (незалежно від строків і сум) резидентам потрібно 
обов’язково попередньо отримати ліцензії. Здійснення резидентами 
інвестицій без отримання ліцензії зумовлює відповідальність згідно з 
чинним законодавством. 

Індивідуальне підприємство – організація, заснована на особистій 
власності фізичної особи і виключно на її праці. 

Індивідуально визначене майно – інвентарні об’єкти або групи 
інвентарних об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися 
способами, визначеними законодавством як окремий самостійний 
об’єкт. 

Індивідуально визначене майно – інвентарний об’єкт – будівлі, 
споруди, машини, устаткування та інші облікові одиниці основних 
засобів, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані 
предмети, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 
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продукція, незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що 
реалізовуються окремо як самостійний об’єкт продажу. 

Індикативна ціна – ціна на товар, яка відповідає цінам, що 
склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або 
імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з 
урахуванням умов поставки та здійснення розрахунків, визначених 
згідно із законодавством України. 

Індосамент – спеціальний напис на векселі, за яким 
векселедержатель передає всі або певні права придбавачу векселя. 
Індосамент має бути безумовним. Частковий індосамент недійсний. 
Індосамент буває передаточним, передорученим і заставним, кожен з 
яких, у свою чергу, може бути іменним, бланковим і на пред’явника. 

Індосат – векселедержатель, який отримав вексель за 
індосаментом. 

Інжиніринг – надання послуг (виконання робіт) зі складання 
технічних завдань, виконання наукових досліджень, складання 
проектних пропозицій, здійснення техніко-економічних обстежень та 
інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розробка 
технічної документації, проектування та конструкторське 
опрацювання об’єктів техніки і технології, консультації та авторський 
нагляд під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також 
консультації економічного, фінансового або іншого характеру, 
пов’язані з такими послугами (роботами). 

ІНКОТЕРМС – міжнародні правила інтерпретації комерційних 
термінів, розроблені Міжнародною торговельною палатою. 

Інновації – новостворені (застосовані) і/або удосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних 
товарів і послуг. 

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, 
технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор та ін.) – підприємство 
(об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізовує 
інноваційні продукти і/або продукцію чи послуги, обсяг яких у 
грошовому вираженні перевищує 70 % загального обсягу продукції 
і/або послуг. 

Інноваційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів 
інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування 
науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, 
впровадження новітніх технологій. Такий проект оформляється 
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відповідно до вимог Державного інноваційного фонду у вигляді 
формалізованого опису і включає техніко-економічне обґрунтування 
та бізнес-план. 

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, 
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним 
платіжним засобом на території відповідної зарубіжної держави, а 
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але 
підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у 
грошових одиницях зарубіжних держав і міжнародних розрахункових 
(клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться в 
банківські та інші кредитно-фінансові установи за межами України. 

Іноземні інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської 
діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) 
або досягається соціальний ефект. 

Іноземні суб’єкти господарської діяльності – суб’єкт 
господарської діяльності, який має постійне місцезнаходження або 
постійне місце проживання за межами України, створений та/або діє 
відповідно до законодавства зарубіжної держави, зокрема юридичні 
особи, суб’єкт господарської діяльності, що не має статусу юридичної 
особи, об’єднання суб’єктів господарської діяльності, іноземний 
громадянин та особа без громадянства, які здійснюють господарську 
діяльність, а також громадянин України, що постійне проживає і 
здійснює господарську діяльність за межами України. 

Інсайдер – споріднена до комерційного банку особа (фізична або 
юридична). Зокрема, це: 

- фізичні особи: акціонери банку, які володіють 10 % і більшою 
часткою акцій банку, керівники банку, установ-засновників; 

- контролери: керівники структурних підрозділів установ – 
засновників банку (або їхніх філій, дочірніх установ), особа, яка за 
дорученням використовує право голосу за 10 % і більше акцій 
установи – засновника банку, особи, які володіють 10 % і більше акцій 
установ – засновників банку, особи, які були керівниками або 
контролерами установи – засновника тієї установи, яка є засновником 
банку, під час набрання нею статусу юридичної особи, особа, яка є 
працівником органів державної влади та управління (ВРУ, КМУ, АП, 
НБУ, міністерства), що обстоює інтереси банку на вищому рівні, має 
вплив на прийняття рішень про діяльність банку або його установ-
засновників та призначення їхніх керівників; 

- асоційовані особи: дружина, чоловік, діти, батьки, брати, сестри 
керівників і засновників, особи, які уклали з асоційованими особами 
угоду або мають домовленість про спільне утримання, 
розпорядження, купівлю-продаж, використання акцій банку або його 
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установ-засновників, керівники, які мають право впливати на 
діяльність банку, його установ-засновників, філій і дочірніх фірм; 

- колишній інсайдер; 
- особи, споріднені в межах некорпоративних установ, а саме 

керівники і контролери та асоційовані з ними особи, які обіймають 
керівні посади в установах, що пов’язані з банком фінансовими 
інтересами, володіють 10 % і більше акцій будь-якої установи, що 
пов’язана з банком фінансовими інтересами; 

- юридичні особи: установи – акціонери (засновники) банку, які 
володіють 10 % і більше акцій, установи, споріднені з банком або 
установою-засновником у межах корпоративного об’єднання, а також 
банк, який повністю контролюється установою-засновником, та 
установа-засновник, яка контролюється третьою стороною 
(засновником корпоративного об’єднання); 

- установа, споріднена (асоційована) з установою – засновником 
банку (установа, яка має кваліфікований фінансовий інтерес, – 20 % 
значущих акцій установи – засновника банку); 

- головна установа щодо установи – засновника банку (установа, 
яка має повний контроль над установою-засновником, безпосередньо 
або за дорученням контролює 50 % і більше значущих акцій 
установи – засновника банку); 

- асоційовані особи: установа, в якій керівником є дружина 
(чоловік), діти, батьки, брати і сестри керівників та контролерів банку, 
а також його установ-засновників, особа, яка уклала угоду або має 
домовленість з асоційованими особами про купівлю-продаж, 
розпорядження, утримання і використання акцій банку або його 
установ-засновників; 

- некорпоративні установи, з якими керівники та контролери банку 
споріднені, тобто установи, в яких керівники, контролери та 
асоційовані з ними особи обіймають керівні посади, володіють 
часткою цієї установи в розмірі 10 % і більше, є представниками 
вищих органів влади та управління, які можуть приймати рішення, що 
впливають на діяльність цієї установи. 

Інформаційна система – система обробки даних засобами 
нагромадження, зберігання, оновлення, а також їхнього пошуку і 
відображення. 

Інформаційне агентство – зареєстрованим як юридична особа 
суб’єкт інформаційної діяльності, що діє з метою надання 
інформаційних послуг. 

Інформаційний продукт (продукція) – документована 
інформація, підготовлена і призначена для задоволення потреб 
користувачів. 
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Інформаційний ринок – система економічних, організаційних і 
правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, 
технологій, продукції та послуг. 

Інформаційний фонд реєстру – спеціально створена для надання 
широкому колу користувачів інформації з реєстру, комп’ютерна 
інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються 
копії еталонних текстів нормативно-правових актів. 

Інформація – відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких 
носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, 
діаграми, органограми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, 
кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних 
систем або повне чи часткове відтворення їхніх елементів), пояснення 
осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості. 

Іпотека – застава землі, нерухомого майна, згідно з якою земля 
та/або майно, що становить предмет застави, залишається у 
заставодавця або третьої особи. 

Іпотечний договір – договір застави нерухомого майна. 
Істотна шкода, що полягає в заподіянні матеріальних збитків – 

шкода, що у п’ять і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; тяжкими наслідками за тієї самої умови 
вважається шкода, яка у 25 і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи 
недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до 
його цільового призначення і не може бути усунутий або для його 
усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить товар 
(роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або виявляється 
знову після його усунення. 

Капітал – різниця між загальними сумами активів і зобов’язань 
банківської установи. У фінансовій звітності капітал становить 
нефіксовану, неконтрактну частину вимог (претензій) до активів 
банку. Такі вимоги виникають у момент надання акціонерами 
(пайовиками, засновниками) коштів банку шляхом придбання акцій. 
Крім того, до капіталу входить не тільки сума випущених акцій, а й 
фонди банку, загальні резерви, нерозподілений фінансовий результат 
минулих років, фонд переоцінки основних засобів і результат 
поточного року. 

Капітальна інвестиція – господарська операція, що передбачає 
придбання будівель, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, 
інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають 
амортизації згідно із законом. 

Квота антидемпінгова – граничний обсяг імпорту в Україну 
певного товару (товарів), що є об’єктом антидемпінгового 
розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено 
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імпортувати в Україну протягом установленого строку і який 
визначається в натуральних та/або вартісних одиницях. 

Квота експортна (імпортна) – граничний обсяг певної категорії 
товарів, який дозволено експортувати з території України 
(імпортувати на територію України) протягом установленого строку і 
який визначається в натуральних чи вартісних одиницях. 

Квота (контингент) індивідуальна – квота, що встановлюється за 
товаром (товарами) з визначенням конкретної країни, в яку товар 
(товари) може експортуватись або з якої може імпортуватись. 

Квота (контингент) глобальна – квота, що встановлюється за 
товаром (товарами) без зазначення конкретних країн (груп країн), в які 
товар (товари) експортується або з яких імпортується. 

Квота (контингент) групова – квота, що встановлюється за 
товаром (товарами) з визначенням групи країн, в які товар (товари) 
експортується або з яких імпортується. 

Квота компенсаційна – граничний обсяг імпорту в Україну 
певного товару (товарів), що є об’єктом антисубсидиційного 
розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено 
імпортувати в Україну протягом установленого строку і який 
визначається в натуральних та/або вартісних одиницях.  

Квота спеціальна – граничний обсяг імпорту в Україну певного 
товару (товарів), що є об’єктом спеціального розслідування та/або 
спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом 
установленого строку і який визначається в натуральних та/або 
вартісних одиницях. 

Керуючий санацією – фізична особа, яка відповідно до рішення 
господарського суду організовує санацію боржника. 

Кінцева продукція професійної фінансової групи – продукція, 
включаючи науково-технічну документацію та інші об’єкти права 
інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ця 
група. 

Кінцевий споживач – суб’єкт підприємницької діяльності 
України, Збройні Сили, інше військове формування України, 
іноземний суб’єкт господарської чи іншої діяльності, що 
безпосередньо є споживачем товарів, імпортованих в Україну або 
експортованих з України, з наданням гарантій щодо використання в 
заявлених цілях. 

Кінцевий споживач товару – юридична особа, яка використовує 
товар для власних потреб. 

Кліринг – система безготівкових розрахунків між банками шляхом 
заліку взаємних грошових вимог і зобов’язань. 

Клірингова вимога – документ на переказ, сформований 
кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого 
шляхом списання/зарахування коштів на рахунки членів платіжної 
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системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, 
здійснюються взаєморозрахунки між ними. 

Клірингова установа – юридична особа, яка за результатами 
здійсненого нею клірингу формує клірингові вимоги та надає 
інформаційні послуги. Функції клірингової установи може виконувати 
юридична особа, що має відповідний дозвіл Національного банку 
України. 

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за 
особою відповідного статусу, прав, свобод тощо. 

Кодекс усталеної практики (звід правил) – документ, що містить 
практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, 
монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, 
конструкцій чи виробів. Такий кодекс може бути стандартом, 
частиною стандарту або окремим документом. 

Комерсант (торговець) – юридичні особи, фізичні особи – 
суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність без 
створення юридичної особи, постійне представництво юридичної 
особи-нерезидента, що здійснюють свою діяльність у сфері продажу 
товарів і надання послуг відповідно до законодавства України. 

Комерційна діяльність з цінних паперів (дилерська 
діяльність) – здійснення цивільно-правових угод про цінні папери, 
що передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому 
власнику від свого імені та за власний рахунок з метою перепродажу 
третім особам (дилерська діяльність), крім випадків, передбачених 
законодавством. 

Комерційна таємниця – склад і обсяг відомостей, що визначені 
керівником підприємства відповідно до Господарського кодексу 
України та Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік 
відомостей, що не становлять комерційної таємниці». Не є 
комерційною таємницею установчі документи, документи на дозвіл 
займатися господарською діяльністю, інформація за всіма 
встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для 
обчислення і сплати податків (інших обов’язкових платежів), а також 
документи про їхню сплату і платоспроможність підприємства, 
установи, організації тощо. 

Комерційна таємниця підприємства – відомості, пов’язані з 
виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами 
та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, 
розголошення (передання, втрата) яких може завдати шкоди його 
інтересам. 

Комерційний документ – рахунки, документи про відвантаження, 
про право власності, подібні або будь-які інші документи, які не є 
фінансовими документами. 
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Комісійна діяльність з цінних паперів (брокерська діяльність) – 
здійснення цивільно-правових угод про цінні папери, що 
передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому 
власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх 
клієнтів. 

Компенсаційний лізинг – форма лізингу, яка передбачає як 
лізингові платежі поставку лізингоодержувачем лізингодавцю товарів, 
вироблених з використанням об’єкта лізингу. 

Компенсація грошова – відшкодування вартості майна в повному 
розмірі, що виплачується за цінами, встановленими на момент 
припинення права власності. 

Комунальна власність – майно, яке передається безоплатно 
державою, іншими суб’єктами права власності, майно, яке 
створюється і купується органами місцевого самоврядування за 
рахунок належних їм коштів, а також майно, перелік якого 
встановлено Цивільним кодексом України. 

Комунальні послуги – водопостачання, включаючи постачання 
привізною водою для господарсько-побутових потреб, гаряче 
водопостачання, користування тепловою енергією, вивезення 
побутових відходів, водовідведення, включаючи обслуговування 
вигрібних ям загального та особистого користування в садибах 
житлових будинків, газ, у тому числі зріджений, що використовується 
для опалення житлових приміщень, підігріву води в будинках, які не 
мають централізованого гарячого водопостачання, користування 
електроенергією. 

Комунальне об’єднання територіальних громад – соціально-
політичне, територіальне утворення, що одночасно є територіальною 
спільністю людей – суб’єктів місцевого самоврядування і низовою 
одиницею в системі адміністративно-територіального поділу. 

Конвертована валюта – іноземна валюта, зарахована до цієї 
категорії Національним банком України. 

Конкуренція – змагальність суб’єктів господарювання, коли їхні 
самостійні дії ефективно обмежують можливості кожного з них 
однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному 
товарному ринку і стимулюють виробництво необхідних споживачеві 
товарів. 

Конкурс (тендер) – форма розміщення замовлення на виконання 
робіт, послуг, поставку продукції (медичної техніки, обладнання), яка 
передбачає вибір претендента шляхом оцінки його пропозиції. 

Консенсус – загальна згода, яка характеризується відсутністю 
істотних заперечень щодо суттєвих питань у більшості 
заінтересованих сторін і досягається в результаті процедури, 
спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення розбіжних 
поглядів. 
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Консорціум – тимчасове статутне об’єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення спільної мети. 

Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні – 
консультативний орган при Президентові України, утворений з метою 
забезпечення розробки і реалізації державної політики щодо 
залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в 
економіку України, прискорення її інтеграції у світові економічні 
процеси. 

Континентальний шельф – поверхня і надра морського дна до 
глибини моря 200 метрів у районах, прилеглих до узбережжя або до 
островів держави, але перебувають за межами зони територіального 
моря або за цією межею, до місця, де глибина покривних вод дає 
змогу розробляти природні багатства в цих районах. Якщо 
встановлення меж континентального шельфу відповідно до 
зазначених ознак суперечить юрисдикції суміжних прибережних 
держав, то межі континентального шельфу визначаються за 
спеціальними міждержавними угодами. 

Контрафактний товар – об’єкт інтелектуальної власності, 
переміщення якого через митний кордон України призводить до 
порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до 
законодавства та міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Контрольний пакет акцій – пакет акцій, який дає змогу 
здійснювати контроль за діяльністю відповідного суб’єкта 
господарювання. 

Конфіденційна інформація – 1. Відомості, якими володіють, 
користуються або розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи 
і які поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених 
ними умов. 2. Статистична інформація, яка належить до інформації з 
обмеженим доступом і якою володіє, користується або 
розпоряджається окремий респондент; поширюється така інформація 
виключно за згодою респондента відповідно до погоджених з ним 
умов. 

Концерн – статутне об’єднання підприємств промисловості, 
наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі 
повної фінансової залежності від одного або групи підприємців. 

Концесієдавець – орган виконавчої влади або орган місцевого 
самоврядування, уповноважений відповідно Кабінетом Міністрів 
України чи органами місцевого самоврядування на укладання 
концесійного договору. 

Концесіонер – суб’єкт підприємницької діяльності, який 
відповідно до закону на підставі договору отримав концесію. 

Концесія – надання з метою задоволення громадських потреб 
уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого 
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самоврядування на підставі концесійного договору на платній та 
строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та/або 
управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне 
володіння) за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності 
(концесіонером) на себе зобов’язань зі створення (будівництва) та/або 
управління (експлуатації) об’єктом концесії майнової відповідальності 
та можливого підприємницького ризику. 

Кооператив – вид підприємства, що створене громадянами 
України, які добровільно об’єднались на основі членства для 
спільного здійснення господарської та іншої діяльності. 

Координаційна рада з питань біржового товарного ринку – 
консультативно-дорадчий орган Міністерства аграрної політики 
України, який сприяє забезпеченню реалізації державної політики 
щодо розвитку біржового ринку продукції агропромислового 
комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних 
ресурсів. 

Копіювання зовнішнього вигляду виробу – відтворення 
зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб’єкта 
(підприємця) і введення його в господарський обіг без однозначного 
зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з 
діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця). 

Корисна модель – нове і промислово придатне конструктивне 
виконання пристрою. 

Корпоратизація – перетворення державних підприємств, закритих 
акціонерних товариств, більше 75 % статутного фонду яких перебуває 
в державній власності, а також виробничих і науково-виробничих 
об’єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у 
відповідність із чинним законодавством, у відкриті акціонерні 
товариства. 

Корпорація – договірне об’єднання, створене на основі поєднання 
виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням 
окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 
кожного з її учасників. 

Корупція – діяльність уповноважених виконувати функції держави 
осіб, спрямована на протиправне використання наданих їм 
повноважень для отримання матеріальних благ, послуг, пільг або 
інших переваг. 

Кошти – валютні цінності, виражені у гривнях або в іноземній 
валюті. 

Країна експорту – країна походження товару, що імпортується в 
Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник 
(митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, 
коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній 
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не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього 
товару. 

Країна походження – країна (митний союз або економічне 
угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано 
значній переробці чи обробці. 

Кредит – кошти і матеріальні цінності, які надаються резидентами 
або нерезидентами в користування юридичним або фізичним особам 
на визначений строк під відсотки. Кредит розподіляється на 
фінансовий, товарний, інвестиційний, податковий, під цінні папери, 
що засвідчують відносини позики. 

Кредитна спілка – громадська організація, основна мета якої 
полягає у фінансовому та соціальному захисті її членів шляхом 
залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування. 

Кредитор – юридична або фізична особа, яка має в установленому 
порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових 
зобов’язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної 
плати працівникам боржника, а також органи Державної податкової 
служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за 
правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 

Кредиторська заборгованість – кошти підприємства, організації 
або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або 
фізичним особам. 

Кредитоспроможність – наявність передумов для отримання 
кредиту і здатність повернути його. Визначається показниками, які 
характеризують позичальника: акуратність при розрахунках за раніше 
отримані кредити, його поточний фінансовий стан, здатність у разі 
потреби мобілізувати кошти з різних джерел. 

Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг з 
примусовим асортиментом – купівля-продаж одних товарів, 
виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших 
товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або 
контрагенту. 

Легалізація – надання юридичної сили документам, які були 
видані на території зарубіжної держави. Ці документи мають бути 
нотаріально засвідчені за місцем їхньої видачі, перекладені 
українською мовою і легалізовані в консульській установі України, 
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не 
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені 
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в 
Міністерстві закордонних справ України. 

Лізинг – підприємницька діяльність, що спрямована на 
інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в 
наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк 
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лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або 
набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати 
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Лізинг – фінансова оренда – вид інвестиційно-підприємницької 
діяльності, пов’язаної з придбанням і передаванням майна в 
користування за договором державі в особі її уповноважених органів, 
фізичній або юридичній особі на визначений термін з метою 
отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту з 
урахуванням амортизації предмета лізингу за участю лізингодавця, 
постачальника, лізингоодержувача та інших учасників лізингового 
проекту. 

Лізинговий платіж – платіжна операція лізингоодержувача 
(фінансова, майнова або інша) на адресу лізингодавця, що включає 
вартість амортизації предмета лізингу, плату за залучені кредитні 
ресурси на реалізацію лізингової угоди, лізингову маржу і ризикову 
премію та інші платежі відповідно до договору лізингу та 
національного законодавства. 

Лізинговий проект (операція, угода) – комплекс дій 
(багатосторонніх, консенсуальних, реальних, відплатних) суб’єктів і 
учасників міждержавної лізингової діяльності, спрямованих на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків щодо 
предмета лізингу. 

Лізингодавець – суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі 
банківська або небанківська фінансова установа, який передає в 
користування об’єкти лізингу за договором лізингу. 

Лізингоодержувач – суб’єкт підприємницької діяльності, який 
одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу. 

Ліквідатор – 1. Фізична особа, яка відповідно до рішення 
господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури 
щодо боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення 
визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку. 
2. Юридична або фізична особа, яка здійснює функції припинення 
діяльності банку і задоволення вимог кредиторів. 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, 
яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) 
необоротних активів після закінчення строку їхнього корисного 
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з 
продажем (ліквідацією). 

Ліквідаційна маса – всі види майнових активів (майно і майнові 
права) банку, які належать йому на праві власності на день відкриття 
ліквідаційної процедури та виявлені у процесі ліквідації. 

Ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької 
діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою 
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здійснення заходів задоволення визнаних судом вимог кредиторів 
шляхом продажу його майна. 

Ліквідність – здатність банку забезпечити своєчасне виконання 
грошових зобов’язань. Ліквідність банку визначається 
збалансованістю активів і пасивів балансу банку, відповідністю 
строків розміщення активів строкам залучення пасивів банку. 

Лістинг – внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які 
котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом 
укладання угод у торговельно-інформаційній системі, якщо це 
передбачено їхніми правилами. 

Ліцензіар – орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України 
видавати ліцензії на певні види підприємницької діяльності. 

Ліцензіат – суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на 
здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню. 

Ліцензійний реєстр – список суб’єктів господарювання – 
ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування 
відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована 
система збирання, нагромадження, захисту та обліку відомостей про 
цих суб’єктів. 

Ліцензійні операції – продаж і придбання виключних прав на 
запатентований винахід або дозволу на використання винаходу чи 
ноу-хау з дотриманням певних юридичних заходів. 

Ліцензійні умови – встановлений з урахуванням вимог законів 
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших 
спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні 
певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Ліцензія – 1. Документ державного зразка, який засвідчує право 
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської 
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання 
ліцензійних умов. 2. Дозвіл власника патенту (ліцензіара), що 
видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу 
(корисної моделі) на певних умовах. 

Ліцензія антидемпінгова – відповідно оформлене право на імпорт 
в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), 
який є об’єктом антидемпінгового розслідування та/або 
антидемпінгових заходів. 

Ліцензія виключна – передання власником патенту або його 
правонаступником (ліцензіаром) права на користування зазначеним у 
патенті об’єктом права інтелектуальної власності будь-якій особі 
(ліцензіату), включаючи право продажу ліцензій третім особам. 

Ліцензія відкрита (індивідуальна) – дозвіл на експорт (імпорт) 
товару протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з 
визначенням його загального обсягу. 



232 

Ліцензія генеральна – відкритий дозвіл на експортні (імпортні) 
операції з певним товаром (товарами) та/або з певною країною 
(групою країн) протягом строку дії режиму ліцензування щодо цього 
товару (товарів). 

Ліцензія експортна (імпортна) – відповідно оформлене право на 
експорт (імпорт) протягом установленого строку певних товарів або 
валютних коштів з метою інвестицій і кредитування. 

Ліцензія компенсаційна – відповідно оформлене право на імпорт 
в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), 
який є об’єктом антисубсидиційного розслідування та/або 
компенсаційних заходів. 

Ліцензія на виконання окремої операції для банківської 
корпорації – документ, який видає Національний банк України 
банківській корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом 
України «Про банки і банківську діяльність» та відповідним 
Положенням, виходячи з розміру зведеного (консолідованого) 
регулятивного капіталу банків – учасників банківської корпорації, і на 
підставі якого банківська корпорація має право виконувати окрему 
операцію. 

Ліцензія разова (індивідуальна) – разовий дозвіл, що має іменний 
характер і видається для здійснення кожної окремої операції 
конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не 
менший за необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції. 

Ліцензія спеціальна – відповідно оформлене право на імпорт в 
Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), 
який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних 
заходів. 

Ліцензування – видання, переоформлення і анулювання ліцензій, 
видання дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних 
реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, 
видання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і 
законодавства у сфері ліцензування. 

Ліцитатор – член аукціонної комісії, який проводить аукціон. 
Логотип (фірмовий, торговий знак) – постійний словесний, 

образотворчий або об’ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, 
словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, 
агентства чи окремої особи, які представляють свої телерадіопрограми 
чи передачі. 

Локальна новизна – новизна, що встановлюється за виданими в 
Україні патентами і поданими до установи заявками на видачу 
патентів. 

Локальний депозитарій – депозитарій, утворений на умовах, 
визначених відповідним Положенням, для здійснення зберігання, 
обліку, клірингу та розрахунків за угодами з цінними паперами при 
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отриманні відповідного дозволу, грошових розрахунків та клірингу 
грошових зобов’язань і вимог, що випливають з угод із цінними 
паперами та виконання інших операцій для держателів рахунків у 
цьому депозитарії. 

Майно підприємства – основні фонди та обігові кошти, а також 
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
підприємства. 

Майнове право – права володіння, користування і розпоряджання 
своїм майном. 

Майновий пай – частка майна члена підприємства в пайовому 
фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового 
фонду. 

Майновий сертифікат – іменний документ, який видається 
споживчим товариством, споживчою спілкою пайовику і засвідчує 
право на пай (частку) у майні споживчого товариства, підприємства 
споживчої спілки. 

Майново-господарські зобов’язання – цивільно-правові 
зобов’язання, що виникають між учасниками господарських відносин 
при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов’язана 
сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої 
сторони або утриматись від певної дії, а управнена сторона має право 
вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку. 

Мала архітектурна форма для здійснення підприємницької 
діяльності – невелика споруда, яка виконується з полегшених 
конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування 
фундаментів. 

Малий та середній підприємець – суб’єкт господарювання, дохід 
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній 
фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, 
еквівалентної 500 тисячам євро, визначеної за курсом Національного 
банку України, що діяв в останній день фінансового року, якщо на 
ринках, де діє цей підприємець, є конкуренти зі значно більшою 
ринковою часткою. 

Маржа банківська – різниця між середньозваженою ставкою 
доходу, який банківська установа отримує від підпроцентних активів, 
і середньозваженою ставкою витрат, які банківська установа виплачує 
за своїми підпроцентними зобов’язаннями. 

Марка акцизного збору – спеціальний знак, яким маркуються 
алкогольні напої та тютюнові вироби. Наявність такої марки на цих 
товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та 
реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору 
для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що вироблені в 
Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних 
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напоїв та тютюнових виробів дизайном і кольором відповідно до 
зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Матеріальне виробництво – галузі, які визначаються видами 
діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні 
блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують 
виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, 
зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів 
діяльності. 

Матеріальна шкода, що вважається завданою у великому 
розмірі – вид шкоди, коли вартість примірників незаконно 
відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв 
комп’ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм 
мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації або 
сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, 
виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, комп’ютерних 
програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, продажу 
аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації у 100 і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 
завданою в особливо великому розмірі вважається шкода, коли 
вартість переліченого або сума доходу в 1000 і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Меценатство – добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, 
організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів 
благодійної допомоги. 

Мирова угода – домовленість між боржником і кредитором 
(групою кредиторів) про відстрочку та/або розстрочку платежів або 
припинення зобов’язання за угодою сторін. 

Митний брокер (посередник) – підприємство, що здійснює 
декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через 
митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної 
брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. 
Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені 
цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що 
переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його 
відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо). 

Митний орган – спеціально уповноважений орган виконавчої 
влади в галузі митної справи, на який відповідно із законодавством 
покладено безпосереднє здійснення митної діяльності. 

Міжбанківські розрахунки – система безготівкових розрахунків 
за грошовими вимогами і зобов’язаннями, що виникають між 
банківськими установами або їхніми клієнтами у процесі їхньої 
діяльності. 
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Міжнародна кооперація – взаємодія двох або більше суб’єктів 
господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, що 
передбачає спільну розробку або спільне виробництво, спільну 
реалізацію кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації 
у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а 
також устаткування, що використовується в комплексних поставках) 
або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) 
науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією 
відповідних програм господарської діяльності. 

Міжнародний лізинг – договір лізингу, що здійснюється 
суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, 
або якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. 

Міжнародні торги (тендер) – спосіб приватизації, що 
застосовується для продажу на конкурентних засадах пакетів акцій 
високоефективних і привабливих для покупців підприємств та може 
здійснюватися за участю уповноважених Фондом державного майна 
України осіб – комерційних банків та інвестиційних компаній. 

Монополізація – досягнення суб’єктом господарювання 
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, 
підтримання або посилення цього становища. 

Монопольна діяльність – дії (бездіяльність) суб’єктів 
господарювання за умови монопольного становища на ринку одного 
суб’єкта господарювання (групи суб’єктів господарювання) у 
виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністративно-
господарського управління та контролю, спрямовані на недопущення, 
істотне обмеження чи усунення конкуренції. 

Монопольна ціна – ціна, яка встановлюється суб’єктом 
господарювання, що займає монопольне становище на ринку, і 
призводить до обмеження конкуренції або порушення прав 
споживача. 

Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта 
господарювання – становище суб’єкта господарювання на ринку, яке 
дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб’єктами 
господарювання визначати умови обороту товарів на ринку завдяки 
тому, що суб’єкт господарювання не має на ринку товару жодного 
конкурента або не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості 
можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі 
сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів доступу на 
ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших 
обставин, є одним з двох чи більше суб’єктів господарювання, що 
діють на ринку товару, якщо між ними немає конкуренції або є 
незначна конкуренція, і при цьому вони разом узяті не мають на ринку 
товару жодного конкурента або не зазнають значної конкуренції 
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внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів 
господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, 
наявності бар’єрів доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, 
наявності пільг чи інших обставин. Зокрема, якщо суб’єкт 
господарювання є одним з таких суб’єктів господарювання і при 
цьому зазначеним суб’єктам господарювання у складі не більше трьох 
належать найбільші частки на ринку, які в сукупності перевищують 
50 %, або не більше п’яти, що в сукупності перевищують 70 %. 

Монопольне утворення – підприємство, об’єднання, господарське 
товариство чи інше утворення, що займає монопольне становище на 
ринку. 

Моральна шкода – шкода, яку заподіяно особистим немайновим 
правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або 
може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження. 

Мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення 
виконання боржником усіх вимог кредиторів за зобов’язаннями, що 
виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, 
включаючи вимоги за зобов’язаннями, що виникли після порушення 
справи, але згідно із законодавством належать до вимог конкурсних 
кредиторів, а також зупинення будь-яких заходів, спрямованих на 
забезпечення примусового виконання таких вимог. 

Надзвичайний стан – особливий правовий режим, який може 
тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного 
характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи 
можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють 
загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення 
державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом 
насильства, і передбачає надання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню та органам місцевого 
самоврядування відповідно до законодавства повноважень, 
необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і 
здоров’я громадян, нормального функціонування національної 
економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, 
захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене 
загрозою обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод 
людини та громадянина і прав та законних інтересів юридичних осіб 
із зазначенням строку дії цих обмежень. 

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка 
вживається як позначення в назві товару, що походить із зазначеного 
географічного місця і має особливі властивості, виключно або 
здебільшого зумовлені характерними для цього географічного місця 
природними умовами або поєднанням цих природних умов з 
характерним для цього географічного місця людським фактором. 
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Національне агентство України з управління державними 
корпоративними правами – центральний орган виконавчої влади, 
уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати управління 
корпоративними правами держави на території України та за її 
межами. 

Національний товаровиробник – сукупність виробників 
подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить 
основну частину сукупного обсягу виробництва в Україні цього 
товару. 

Недобросовісна конкуренція – будь-які дії в конкуренції, що 
суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у 
підприємницькій діяльності. 

Недобросовісна реклама – реклама, яка внаслідок неточності, 
недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, 
порушення вимог щодо часу, місця і способу поширення та інших 
передбачених законодавством України вимог вводить або може ввести 
в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам і державі. 

Некомерційне господарювання – самостійний систематичний вид 
господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на 
досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети 
отримання прибутку. Здійснюється суб’єктами господарювання 
державного або комунального секторів економіки в галузях (видах 
діяльності), де відповідно до законодавства забороняється 
підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної 
влади чи місцевого самоврядування. 

Нематеріальні активи – об’єкти інтелектуальної, в тому числі 
промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в 
порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктами права 
власності резидента. 

Непереборна сила – наслідки надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного або екологічного характеру (великі аварії в 
системах водо-, теплопостачання і водовідведення, руйнування цих 
систем, спричинені землетрусами, повенями, буреломами тощо), які 
унеможливлюють роботу централізованих систем водо-, 
теплопостачання і водовідведення та надання відповідних послуг. 

Неплатоспроможність – неспроможність суб’єкта 
підприємницької діяльності виконати після настання встановленого 
строку їхньої сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому 
числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язання щодо сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через 
відновлення платоспроможності. 

Неправомірне використання комерційної таємниці – 
впровадження у виробництво або врахування при плануванні чи 
здійсненні підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на 
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те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять 
відповідно до законодавства України комерційну таємницю. 

Неправомірне використання товару іншого виробника – 
введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого 
виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу 
уповноваженої на те особи. 

Неправомірне збирання комерційної таємниці – добування 
протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства 
України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло 
завдати шкоди господарюючому суб’єкту (підприємцю). 

Неправомірне укладання угод між підприємцями – укладання 
угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін 
(тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподіл ринків за 
територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їхньої 
реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими 
ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження 
доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців. 

Нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки і все, що 
розташоване на них та тісно пов’язане з ними, тобто об’єкти, 
перемістити які без непропорційної шкоди їхньому призначенню 
неможливо. До нерухомого майна належать також повітряні та 
морські судна, судна внутрішньодержавного плавання, космічні 
об’єкти. 

Номінальний утримувач – 1. Юридична особа, зареєстрована в 
системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні папери 
передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в інтересах 
власника. 2. Депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований 
у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці 
цінні папери передано за дорученням і в інтересах власників цінних 
паперів для здійснення операцій у національній депозитарній системі. 

Ноу-хау – конфіденційна інформація технічного, економічного, 
адміністративного та фінансового характеру, яка є власністю продавця 
і не доступна будь-якій особі. 

Об’єднання підприємств – господарська організація, утворена у 
складі двох або більше підприємств з метою координації їхньої 
виробничої, наукової та іншої діяльності при розв’язанні спільних 
економічних та соціальних завдань. 

Оперативний лізинг – договір лізингу, у результаті укладання 
якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне 
користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший від 
такого, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу, 
визначеної в день укладання договору. 

Оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу 
на правопорушника з метою припинення або попередження 
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повторення порушень зобов’язання, що використовуються сторонами 
зобов’язання в односторонньому порядку. 

Органи адміністративно-господарського управління і 
контролю – об’єднання підприємств, інші суб’єкти господарювання, 
громадські організації при виконанні ними функцій управління та 
контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної 
влади чи місцевого самоврядування. 

Організаційно-правова форма – форма юридичної особи – 
суб’єкта господарювання, що характеризує специфіку його створення, 
майнового статусу, характеру його прав та особливості 
відповідальності за зобов’язаннями суб’єкта. 

Оренда – засноване на договорі строкове платне користування 
майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності. 

Пайовий лізинг – здійснення лізингу за участю суб’єктів лізингу 
на основі укладання багатостороннього договору і залучення одного 
або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, 
інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кредиторами 
коштів не може перевищувати 80 % вартості набутого для лізингу 
майна. 

Патентування – необхідна умова здійснення окремих видів 
підприємницької діяльності, що означає необхідність отримання 
торгового патенту в установленому законодавством порядку. 
Патентування обов’язкове для здійснення торговельної діяльності за 
готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків і 
кредитних карток на території України, діяльності з обміну готівкових 
валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними 
засобами, вираженими в іноземній валюті, і з кредитними картками), а 
також діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та 
побутових послуг. 

Перереєстрація – необхідна умова продовження здійснення 
підприємницької діяльності в разі зміни назви, організаційно-правової 
форми суб’єкта господарювання, а також форми власності, що 
здійснюється в порядку, встановленому для державної реєстрації. 

Перетворення – різновид реорганізації, коли суб’єкт 
господарювання – юридична особа змінює організаційно-правову 
форму. 

Підприємницька діяльність – спрямована на отримання прибутку 
економічна діяльність з виробництва товарів, виконання робіт, 
надання послуг, яка має самостійний, ініціативний, систематичний, 
ризикований характер. 

Підприємство – самостійний статутний суб’єкт господарювання, 
що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-
дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку. 
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Підприємство з іноземними інвестиціями – створений відповідно 
до законодавства України суб’єкт господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми, іноземна інвестиція у статутному 
фонді якого становить не менше 10 %. 

Підприємство колективне – вид підприємства, заснований на 
власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого 
статутного товариства, громадської чи релігійної організації. 

Підприємство приватне – підприємство, що діє на основі 
приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без 
громадянства та його(їхньої) праці чи з використанням найманої 
праці. Приватним вважається також підприємство, що діє на основі 
приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. 

Пільговий торговий патент – патент, що видається суб’єктам 
господарювання або їхнім структурним підрозділам, які здійснюють 
торговельну діяльність виключно з використанням певних видів 
товарів вітчизняного виробництва, зазначених у Законі Україні «Про 
патентування деяких видів підприємницької діяльності». 

Поділ – різновид реорганізації, коли юридична особа поділяється 
на дві або більше нових осіб, а всі майнові права та обов’язки 
реорганізованої особи переходять за відокремлювальним актом до 
нових суб’єктів. 

Право господарського відання – речове право суб’єкта 
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається 
майном, що закріплене за ним власником, з обмеженням 
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою 
власника у випадках, передбачених законом. 

Право корпоративне – 1. Право власності на частку (пай) у 
статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до 
законодавства про господарські товариства, включаючи право на 
управління та отримання відповідної частки прибутку такої 
юридичної особи. 2. Право власності на статутний фонд (капітал) 
юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на 
управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної 
особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного 
законодавства незалежно від того, створена така юридична особа у 
формі господарського товариства, підприємства, заснованого на 
власності однієї юридичної або фізичної особи, чи в інших 
організаційно-правових формах. 

Промислово-фінансова група – об’єднання, до якого можуть 
входити промислові, сільськогосподарські підприємства, банки, 
наукові та проектні установи, інші установи та організації всіх форм 
власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за 
рішенням Кабінету Міністрів України. 
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Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що 
поширюється в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою 
прямого або опосередкованого отримання прибутку. 

Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її 
виробництва та/або поширення. 

Реорганізація суб’єкта господарювання (юридичної особи) – 
форма припинення діяльності, коли відбувається універсальне 
правонаступництво. 

Реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-
господарських, фінансово-економічних, правових і технічних заходів, 
спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його 
поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не 
підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми 
власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме 
фінансовому оздоровленню підприємства і задоволенню вимог 
кредиторів. 

Розголошення комерційної таємниці – ознайомлення іншої особи 
без згоди особи, уповноваженої на це, з відомостями, що відповідно 
до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, 
особою, якій ці відомості були довірені в установленому порядку або 
стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це 
завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання. 

Санація – система заходів, що здійснюються при провадженні у 
справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника 
банкрутом і його ліквідації, спрямовані на оздоровлення фінансово-
господарського становища боржника, а також задоволення вимог 
кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, 
боргів і капіталу та/або зміну організаційно-правової структури 
боржника. 

Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємництва – 
визнання державної реєстрації недійсною, що можливо як у 
добровільному порядку (за особистою заявою суб’єкта), так і у 
примусовому (судовому) порядку на підставах, передбачених 
законодавством. Це є підставою для виключення суб’єкта 
господарювання з Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України чи Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності. 

Спеціальна (вільна) економічна зона – частина території 
України, на якій установлюються і діють спеціальний правовий режим 
економічної діяльності та порядок заснування і дії законодавства 
України. 

Спеціальний торговий патент – державне свідоцтво, яке 
засвідчує право суб’єкта господарювання на особливий порядок 
оподаткування, що набувається суб’єктом господарювання, який 
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здійснює торговельну діяльність і діяльність з надання побутових 
послуг на територіях, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Споживча кооперація – система самоврядних організацій 
громадян (споживчих товариств, їхніх спілок, об’єднань), а також 
підприємств і установ цих організацій, яка є самостійною 
організаційною формою кооперативного руху. 

Статут суб’єкта господарювання – статут, що повинен містити 
відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет 
діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, 
порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 
контролю, їхню компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації 
суб’єкта господарювання, а також передбачені законодавством інші 
відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта 
господарювання. 

Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі 
конкуренції – дискредитація суб’єкта господарювання, купівля-
продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим 
асортиментом, схиляння до бойкоту суб’єкта господарювання, 
схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника), 
схиляння суб’єкта господарювання до розірвання договору з 
конкурентом, підкуп працівника постачальника, підкуп працівника 
покупця (замовника), досягнення неправомірних переваг у 
конкуренції. 

Суб’єкт господарювання – юридична особа незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності або фізична особа, 
яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання 
товарів, іншою господарською діяльністю, будь-яка юридична або 
фізична особа, яка здійснює контроль над суб’єктами 
господарювання, група суб’єктів господарювання, якщо один або 
кілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб’єктами 
господарювання визнаються також органи державної влади, місцевого 
самоврядування, адміністративно-господарського управління та 
контролю в частині їхньої діяльності з виробництва, реалізації, 
придбання товарів або іншої господарської діяльності. 

Суб’єкт малого підприємництва – індивідуальний підприємець, 
тобто фізична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької 
діяльності, який займається нею без створення юридичної особи, 
підприємницька організація зі статусом юридичної особи будь-якої 
організаційно-правової форми і форми власності (крім довірчих 
товариств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних і 
небанківських фінансових установ), а також суб’єкт підприємництва, 
у статутному фонді якого частки, що належать юридичним особам – 
учасникам і засновникам суб’єкта, які не є суб’єктами малого 
підприємництва, не перевищують 25 %. Цей суб’єкт повинен 
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відповідати таким критеріям: середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період – до 50 осіб (при цьому враховуються 
всі працівники, у тому числі й ті, які працюють за цивільно-правовими 
договорами і за сумісництвом), розмір річної виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) – до 1 млн грн. 

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична або юридична 
особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. 

Товариство господарське – підприємство, установа чи 
організація, створена на засадах угоди юридичними особами і 
громадянами шляхом об’єднання їхнього майна та підприємницької 
діяльності з метою отримання прибутку. До господарських належать 
такі товариства: акціонерні, з обмеженою, додатковою 
відповідальністю, повні та командитні. 

Товариство з додатковою відповідальністю – товариство, 
статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими 
документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за 
його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при 
недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому 
для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. 

Товариство з обмеженою відповідальністю – господарське 
товариство, що має статутний фонд, розділене на частки, розмір яких 
визначається установчими документами. Учасники товариства несуть 
відповідальність у межах їхніх внесків до статутного фонду. 

Товариство командитне – вид товариства, в якому разом з одним 
або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства 
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за 
зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше 
учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майні 
товариства (вкладників). 

Товариство повне – товариство, учасники якого займаються 
спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. 

Товариство споживче – самоврядна організація громадян, які на 
основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги 
об’єднуються для спільної господарської діяльності з метою 
колективного організованого забезпечення своїх економічних і 
соціальних інтересів. Це товариство є юридичною особою і діє на 
основі статуту. 

Товарна біржа – організація, яка об’єднує юридичних і фізичних 
осіб, що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті 
надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, 
попиту і пропозиції на товари, вивчення, упорядкування і полегшення 
товарообігу та пов’язаних з ним торговельних операцій. 
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Торговий патент – державне свідоцтво, яке засвідчує право 
суб’єкта господарювання чи його структурного (відокремленого) 
підрозділу займатися окремими видами діяльності, зазначеними в 
Законі Україні «Про патентування деяких видів підприємницької 
діяльності». 

Торгово-промислова палата – недержавна неприбуткова 
самоврядна організація, яка об’єднує юридичних осіб, що створені та 
діють відповідно до законодавства України, громадян України, 
зареєстрованих як підприємці, та їхні об’єднання. 

Туристсько-рекреаційна зона – вільна економічна зона, яка 
створюється в регіоні з багатим природним, рекреаційним та історико-
культурним потенціалом для ефективного його використання і 
збереження, а також активізації підприємницької діяльності у сфері 
рекреаційно-туристичного бізнесу. 

Установчий документ – статут та/або установчий договір, 
необхідні для регулювання порядку, умов узгодженої діяльності 
засновників, а також визначення правового статусу створюваного 
суб’єкта підприємництва – юридичної особи. 

Учасник відносин у сфері господарювання – суб’єкт 
господарювання, споживач, орган державної влади та місцевого 
самоврядування, наділений господарською компетенцією, а також 
громадянин, громадська та інша організація, що є засновником 
суб’єктів господарювання або здійснює щодо них організаційно-
господарські повноваження на основі відносин власності. 

Філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований 
поза місцем її знаходження, що здійснює всі або частину її функцій. 

Фінансовий лізинг – договір лізингу, у результаті укладання якого 
лізингоодержувач за власним замовленням отримує у платне 
користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, за який 
амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, з можливістю його 
подальшого викупу за залишковою вартістю. 

Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий 
ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Як правило, 
створюється у вигляді акціонерного товариства, яке зосереджує попит 
і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхнього біржового 
курсу і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про цінні 
папери та фондову біржу». 

Холдингова компанія – суб’єкт господарювання, який володіє 
контрольним пакетом акцій інших суб’єктів господарювання для 
здійснення оперативно-господарського управління. 

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право і 
визначають відносини між суб’єктом господарювання, який їх 
випустив, і власником, передбачає виконання зобов’язань згідно з 
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умовами його випуску, а також можливість передання прав, що 
випливають з цього документа, іншим особам. 

Штрафні санкції – господарські санкції у вигляді грошової суми 
(неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин 
зобов’язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення 
господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання 
господарського зобов’язання. 

Юридична особа – організація, яка має відокремлене майно, 
відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, виступає від 
свого імені в суді, господарському суді та третейському суді. 
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