
 

Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 1 

1. Загальні засади правового регулювання ціноутворення. Державний контроль і 

відповідальність у сфері ціноутворення. 

2. Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

До юридичної консультації звернулась громадянка Павленко Юлія Сергіївна з проханням 

розтлумачити їй наступну ситуацію. Як було поясненно нею, тривалий час вона здавала квартиру, 

яка належить їй на праві власності, що підтверджується договором купівлі-продажу, в оренду. 

Орендарі після закінчення договору оренди залишили власниці великий рахунок за телефонні 

розмови, оскільки не оплачували його протягом тривалого часу. Несплату коштів за користування 

телефоном орендарі пояснюють тим, що рахунок на поштову адресу не надходив.  Громадянку 

Павленко Ю.С. цікавить наступне питання: чи мали право відключити телефон за таких обставин і 

яким чином відновити надання послуг? 

 

Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 2 

 

1. Правове регулювання господарської діяльності на ринку фінансових послуг.  

2. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

До юридичної консультації звернулась громадянка Бєлова Юлія Михайлівна з проханням 

надати роз’яснення наступного питання. Громадянці Бєловій Ю.М. у червні поточного року 

працівниками ВАТ „Укртелеком” було встановлено та підключено телефон. Але, двома тижнями 

пізніше громадянка Бєлова Ю.М. вирішила змінити місце мешкання та переїхати на постійне місце 

проживання до іншого міста України. Як пояснила Бєлова Ю.М. працівнику юридичної 

консультації, її цікавить протягом якого часу споживач може відмовитися від послуг 

«Укртелекому» після встановлення телефону. І чи повернуть гроші за встановлення? 

 



Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 3 

1.  Правовий статус Національного банку України. Рада Національного банку України. 

2. Загальні засади правового регулювання гірничих відносин. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

До юридичної консультації звернувся громадянин Опанасенко Віктор Володимирович з 

проханням надати роз’яснення наступного питання. Два місяці тому йому було відправлено 

посилку з Бразилії, але й досі він нічого не отримав. Для громадянина Опанасенко В.В. речі, що 

знаходилися в посилці являли значну цінність. І на цей момент його цікавить в який термін пошта 

повинна доставити посилку і чи можливо притягнути пошту до відповідальності за недоставку 

кореспонденції? 

 

 

Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  4 

1. Господарсько-правове регулювання аудиторської діяльності. 

2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Акціонерне товариство уклало договір з проектною організацією на розробку проектної 

документації для реконструкції придбаного товариством будинку. В строк, означений в договорі, 

проектувальник виконав ескіз, макет і генеральний план реконструкції. Коли акціонерне 

товариство звернулося за одержанням дозвільної документації, з’ясувалося, що проект 

представлений не в повному обсязі. Проектна організація заявила, що вона виконала умови 

договору повністю, оскільки договором перелік матеріалів, що надаються, не передбачений, а 

нормативних вимог щодо переліку документації, що розробляється, не існує, проте вона готова 

виконати необхідну частину робіт за умови додаткової оплати. 

Акціонерне товариство звернулося за консультацією до юриста. Яку пораду слід дати? 



 

Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 5 

1. Правове регулювання сфери страхування. 

2. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Між товариством з обмеженою відповідальністю і будівельною фірмою був укладений 

договір, згідно з яким будівельна фірма зобов’язалася відремонтувати офіс Товариства, а 

Товариство зобов’язане було надати всі необхідні матеріали і сплатити вартість ремонту. Роботи 

слід  було завершити на протязі одного місяця, починаючи з 1 червня. Будівельники вчасно 

розпочали виконання робіт, однак з 15 червня припинили всі роботи, оскільки з’ясувалося, що у 

Товариства немає коштів для оплати виконаних робіт. Крім того, Товариство не спромоглося 

надати необхідні матеріали і попросило завершити роботи з матеріалів будівельної фірми у 

встановлений строк. Таке прохання фірма задовольнити відмовилася. Тоді Товариство оголосило 

про розірвання договору і запросило іншу організацію для завершення робіт, а всі видатки 

віднесло на  підрядника. 

Чи правомірні дії Товариства? 

 



Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 6 

 

1. Правовий статус товарної біржі. 

2. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому 

комплексі. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Для будівництва нового підприємства по виробництву побутових xімікатів за підсумками 

торгів (тендерів) укладений державний контракт між замовником - акціонерним товариством 

«Хімік» і підрядником - акціонерним товариством «Спеціалізований трест». Будівництво було 

включене до титульного списку будов, що розпочинаються, з періодом будівництва у три роки. 

Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, наданих на 

зворотній основі, і власних фінансових ресурсів замовника. Після двох років будівництва, 

зважаючи на відсутність бюджетних асигнувань і перегляд екологічних вимог, будівництво було 

законсервоване. Замовник відмовився відшкодовувати підряднику пов’язані з консервацією 

видатки та оплачувати останній етап виконаних робіт, посилаючись на те, що в державному 

контракті встановлений окремий порядок оплати робіт і компенсації видатків у цьому випадку 

(передбачене його визначення у додатковій угоді сторін до підрядного договору, яка не була 

укладена). Підрядник не погодився з такою аргументацією і запропонував керуватися ст. 356 

Цивільного кодексу. Оскільки сторони не досягли згоди, підрядчик звернувся до господарського 

суду з позовом до замовника. 

Хто правий в цьому спорі? Яке повинно бути рішення господарського суду? 

 



Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант № 7 

 

1. Правовий статус фондової біржі. 

2. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним 

газом. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Акціонерне товариство «Схід» уклало з Науково-виробничим кооперативом 

«Текмаш» договір на розробку, виготовлення, поставку, монтах і наладку обладнання для 

виробництва синтетичних тканин для потреб товариства. Договором передбачалося, що 

АТ «Схід» у місячний термін з дати підписання договору перераховує на адресу НВК 

«Текмаш» аванс у сумі 20 відсотків вартості робіт, що підлягають виконанню. Але 

вказаний аванс ним у встановлений термін перерахований не був.  

Чи є вказана обставина підставою для невиконання НВК «Текмаш» зобов’язань, 

взятих на себе цим договором? За яких умов вана може бути такою? 

Прогнозуйте можливі варіанти поведінки сторін у зазначеній ситуації.  

 

Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  8 

1. Правове регулювання господарських відносин сфери трансферу технологій. 

2. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Будівельно-монтажний трест (БМТ) подав до товариства з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) позов про витребування з незаконного володіння останнього 

підйомного крану. В якості третьої особи до участі в справі було притягнуте публічне 

акціонерне товариство (ПАТ), у якого ТОВ придбало підйомний кран. Відкривши 

засідання господарського суду, суддя запропонував сторонам підтвердити свої 

повноваження. БМТ був представлений штатним юрисконсультом, який пред’явив суду 

довіреність на участь у справі. Інтереси ТОВ представляв його директор, який має паспорт 

і свідоцтво про реєстрацію підприємства. Від імені ПАТ виступав голова ради директорів, 

який  має на руках виписку з протоколу зборів засновників про обрання його на означену 

посаду. 

Як повинен вчинити суддя? 



Завдання на контрольну роботу з 

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  9 

1. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності  

2. Правове регулювання ринку електричної та теплової енергії. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Громадянин Олексієнко звернувся до місцевої ради із заявою про надання йому 

земельної ділянки у власність для ведення селянського (фермерського) господарства. 

Разом з іншими документами до ради Олексієнко передав список осіб, які виявили 

бажання створити разом з ним селянське (фермерське) господарство. У списку 

зазначились: 

1) Мати Олексієнка, якій на момент створення селянського (фермерського) 

господарства вже виповнилося 60 років. 

2) Син Олексієнка, віком 14 років. 

3) Громадянка Єршова, з якою Олексієнко проживав 10 років, вів спільне 

господарство, але їх шлюб не був офіційно зареєстрований. 

4) Брат Олексієнка, який постійно проживав у місті. 

5) Кум Олексієнка. 

6) Сестра Олексієнка, яка є громадянкою Росії. 

7) Сусід Олексієнка – громадянин Мельник. 

Яку відповідь буде надано Олексієнку? 



Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  10 

1. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну діяльність. 

2. Договори про постачання електричної та теплової енергії. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

Кредиторами товариства з додатковою відповідальністю “Герметик” був поданий 

позов до господарського суду про ліквідацію товариства в зв’язку з його 

неплатоспроможністю (банкрутством). До складу майна, що підлягає розподілу між 

кредиторами, позивачі просять включити активи двох дочірніх товариств ТДВ 

“Герметик”, а також майно, закріплене за представництвами і філіями ТДВ в інших 

містах. Заперечуючи проти вимог, що виставляються, представник відповідача заявив, що 

дочірні товариства є самостійними юридичними особами і за боргами підприємства-

засновника не відповідають. Філії, розташовані в інших містах, також є юридичними 

особами і не повинні ліквідовуватися. Крім того, ліквідація товариства в зв‘язку з його 

банкрутством можлива тільки після застосування комплексу санаційних процедур, 

передбачених законодавством, оскільки залишається можливість його фінансового 

оздоровлення. 

Розгляньте доводи сторін.  

Визначте правове положення філій і представництв.  

Охарактеризуйте порядок відновлення платоспроможності суб‘єкта 

господарювання або визнання його банкрутом.  



Завдання на контрольну роботу з  

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  11 

1. Правове регулювання господарських відносин галузі поштового зв’язку. 

2. Правовий статус кредитних спілок.. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог 

ТОВ «Метал» надіслало розпорядження до банку про безспірне списання з ПрАТ 

«Енерго» грошової суми у розмірі 35350 гривень. Оскільки через чотири місяці після 

прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був 

не в змозі виконати свої грошові зобовязання, ТОВ «Метал» звернулось з заявою до 

господарського суду про визнання боржника (ПрАТ «Енерго») банкрутом. Ухвалою 

господарського суду заявнику було відмовлено у порушенні провадження у справі про 

банкрутство. 

Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства? 

Які умови порушення провадження у справі про банкрутство ви знаєте? 

 

 

 

Завдання на контрольну роботу з 

навчальної дисципліни «Господарське право» 

Варіант №  12 

1. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі 

телекомунікацій.  

2. Поняття, умови утворення та правовий статус казенних підприємств. 

3. Розв’язати ситуаційне завдання. 

ПрАТ «НДІгазбуд» у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в 

статуті, подало в державному реєстратору документи для його перереєстрації. 

Реєструючий орган відмовив ПАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона 

(перереєстрація) суперечить чинному законодавству України. 

Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Проаналізуйте ситуацію. 

 

 

 


