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3 курс
Навчальна дисципліна «Господарського права»

14.04.2020-28.04.2020
Дата 14.04.2020
Семінарське заняття - 2 год.
ТЕМА: ДОГОВОРИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Завдання:
1.
Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання семінарського
заняття.
1.
2.
3.
4.
5.

Загальний порядок укладення господарських договорів.
Істотні умови господарських договорів.
Порядок укладення попереднього договору.
Порядок укладення публічного договору.
Порядок укладення договору приєднання

2.

З даної теми створити схеми в зошиті.

3.

Створити з даної теми словник терминів.

4.

Вирішити задачі ( письмово в зошиті).

Задача 1.
ТОВ “Чорний кіт” і ЗАТ “Червоний півень” уклали попередній договір, у
якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев’яти місяців
із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору,
сторони обговорили, але не відбили в тексті угоди ряд умов, по яких не знайшли
єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні
основного договору.
Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення
договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до
закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ ” Чорний кіт” звернулося до
господарського суду з позовом до ЗАТ “Червоний півень” про спонукання до
укладання основного договору.
1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що
повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору.

2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по
укладанню попереднього договору.
3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до
укладання основного договору в наведеній ситуації.
Задача 2.
На адресу картонажної фабрики залізницею надійшло дві партії товарів.
У першій партії, що прибула на станцію призначення на 10 днів пізніше
передбаченого триденного терміну доставки, вантаж виявився пошкодженим. У
другій партії товару було виявлено недостачу. На підставі комерційних актів,
складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до суду і зажадала від
залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за прострочення доставки
вантажу в сумі 100 170 грн.
У судовому засіданні було встановлено, що за перевезення кожної партії
вантажу сплачено провізну плату в розмірі 5020 грн. У господарському суді
представник залізниці пояснив, що така ситуація виникла у зв’язку з аварією
потягу, який перевозив вантаж, тому залізниця має бути звільнена від
відповідальності.
Крім того, на його думку, слід врахувати, що позивач не подав претензії
до залізниці про стягнення завданих збитків.
Чи підстави для задоволення вимог фабрики? Розгляньте доводи сторін.

Задача 3.
ВАТ аптека “Благодія” запросило для оформлення свого торгового залу
художника-дизайнера Левченко. Перед художником було поставлено завдання –
оформити вітрини аптеки та її торгового залу для покращення його естетичного
вигляду.
Оформлення мало здійснюватися з матеріалів та за ескізами Левченко.
Строк виконання замовлення становив один місяць. Керівник ВАТ звернувся до
юрисконсульта з проханням підготувати відповідний проект договору.
1. Дайте правову кваліфікацію відносин між художником-дизайнером
Савченком і ВАТ аптека “Благодія”.
2. Складіть проект договору
Задача 4.

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь- якому
разі погодити. Складіть проєкт господарського договору.

Дата 20.04.2020
Лекція 2 год.
ТЕМА:
ОСОБЛИВОСТІ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання:
1. Опрацювати наданий матеріал лекції.
2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції.
3. З даної теми створити схеми в зошиті.
4. Знайти та виписати з даної теми статті з Господарського кодексу
України.
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Поняття господарсько-торговельної діяльності.
2. Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності.
3. Окремі види господарсько-торговельної діяльності (поставка,
контрактація сільськогосподарської продукції, енергопостачання, біржова
торгівля, оренда майна та лізинг, міна (бартер), зберігання).

Дата 20.04.2020
Семінарське заняття - 2 год.
ТЕМА: ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Завдання
1.
Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання семінарського
заняття.
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття та підстави виникнення зобов’язання.
Види господарських зобов’язань.
Сторони у зобов’язанні.
Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.
Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

2.

З даної теми створити схеми в зошиті.

3.

Створити з даної теми словник терминів.

4.

Вирішити задачі ( письмово в зошиті).

Задача 1
З Києва в Одесу на адресу книжкової фабрики залізницею відправлено 5
вагонів паперу. При цьому виявилося, що під час транспортування вантаж одного
з вагонів було частково пошкоджено внаслідок непереборної сили. На підставі
комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до
суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за
пошкодження. Яке рішення повинен винести суд?
Задача 2.
ВАТ “Київбуд” (Покупець) і ТОВ “ЖБК-8” (Постачальник) укладений
договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій

за

невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов’язань договір
поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе
Покупець у випадку затримки оплати товару?
Орієнтовний перелік практичних завдань до теми:
Визначте порядок виконання зобов’язання, якщо строк виконання
зобов’язання не встановлений в договорі.
Тестові завдання (без варіантів відповідей):
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу
кредитора зобов’язаний.

Дата 27.04.2020
Семінарське заняття - 2 год.
ТЕМА:
ОСОБЛИВОСТІ
ПРАВОВОГО
ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання:

РЕГУЛЮВАННЯ

1.
Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання
семінарського заняття.
1. Особливості договорів контрактації сільськогосподарської продукції.
2. Правове регулювання питань постачання електроенергії.
3. Особливості окремих термінів ІНКОТЕРМС-2000.
4. Товарна біржа: організація діяльності та органи управління.
5. Вимоги до договору міни (бартеру).
6. Особливості відповідальності за договором складського зберігання.
2.

З даної теми створити схеми в зошиті.

3.

Створити з даної теми словник терминів.

4.

Вирішити тести ( письмово в зошиті).
Тести для поточного контролю (обгрунтувати чого саме така відповдь)

1. Термін «франко-завод» означає, що зобов’язання продавця щодо
поставки вважається виконаним після:
– передачі товару, очищеного від мита на експорт, під відповідальність
перевізника, названого покупцем, у погодженому місці;
– того, як він надав покупцеві товар на своєму підприємстві;
– того, як товар передано через поручні судна у погодженому порту
відвантаження.
2. Законодавство про захист прав споживачів не поширюється на
відносини:
– придбання товарів у рекламних цілях;
– придбання товарів для власних потреб;

– придбання товарів для споживання іншою особою (придбання
подарунків).
3. Предметом договору енергопостачання є:
– електрична енергія, пара, гаряча і перегріта вода;
– електрична енергія, гаряча вода;
– електрична енергія, пара і гаряча вода; – пара, гаряча і перегріта вода.
4. Знайдіть
здійснюється:

хибне

твердження.

Припинення

договору

оренди

– у разі закінчення строку договору;
– в зв’язку з реорганізацією орендодавця;
– за згодою сторін;
– в разі загибелі (знищення) об’єкта оренди.
5. Можуть бути об’єктом договору лізингу:
– земельні ділянки; – цілісні майнові комплекси державних підприємств; –
обладнання підприємства; – цілісні майнові комплекси комунальних
підприємств; – структурні підрозділи цілісних майнових комплексів державних
підприємств.

6. Якщо в договорі оренди не встановлені обов’язки сторін щодо
здійснення поточного та капітального ремонту, то хто відповідає за
проведення цих видів ремонту:
– з моменту страхування об’єкта оренди орендар;
– орендар здійснює капітальний ремонт, а орендодавець
– поточний; – орендар здійснює поточний ремонт, а орендодавець –
капітальний;
– оскільки майном користується і володіє орендар, то саме на нього
покладається обов’язок проведення всіх видів ремонту.
7. Вкажіть наслідки продажу власником майна, яке було передано в
оренду?

– договір оренди зберігає силу для нового власника, а покупець повинен
бути попереджений про права орендаря на майно;
– договір оренди припиняється;
– орендар повинен бути завчасно попереджений про намір власника продати
майно, що перебуває в оренді та має право привілейованої купівлі зазначеного
майна;
– таке майно не може бути продане без згоди орендаря.
8. Хто несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або
пошкодження об’єкта оренди, якщо ці питання не врегульовані у договорі?
– орендар; – орендодавець (власник) майна, що передається в оренду;
– Фонд державного майна України;
– орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.
9. Метою діяльності товарної біржі є:
– організаційне забезпечення торгівлі безмети отриманий прибутку;
– отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купівліпродажу;
– сприяння укладенню договорів майнового характеру;
– закупівля товару з метою подальшого продажу.
10. Форма лізингу, при якій лізингодавець набуває майно у власника і
передає його йому у користування – це:
– зворотний лізинг;
– пайовий лізинг;
– корпоративний лізинг;
– фінансовий лізинг.
11. З якого часу починається перебіг гарантійного строку відповідно до
Закону України «Про захист прав споживачів»?
– з моменту реалізації товару;
– з моменту виготовлення товару;
– з моменту надходження товару до роздрібної торговельної мережі.

12. Не є об’єктом договору енергопостачання такі види ресурсів, як:
– нафта, газ, вода;
– газ, вода.
13. Сторонами договору оренди можуть бути:
– будь-які суб’єкти господарювання;
– юридичні особи – підприємці;
– фізичні особи;
– підприємці;
– лише державні та комунальні підприємства.
14. З якого часу починається перебіг гарантійного строку відповідно до
Закону України «Про захист прав споживачів»?
– з моменту реалізації товару;
– з моменту виготовлення товару;
– з моменту надходження товару до роздрібної торговельної мережі.
15. Оберіть ознаки, що не належать до договорів поставки. Договір
поставки – це договір:
– консенсуальний;
– плановий чи неплановий;
– тільки плановий;
– з метою використання товару у підприємницькій чи іншій діяльності;
– не для власних потреб.

