
 

  

Тема 2.2. Загальна характеристика господарських зобов’язань та правове регулювання 

торгівельної діяльності     

 

Практичне заняття 4 

Тема заняття: Складання проектів господарських договорів     

 

Мета заняття: засвоїти поняття «господарське зобов’язання», підстави виникнення 

господарських зобов’язань, їх види; ознаки і види господарських договорів; вимоги до форми і 

змісту господарського договору; способи забезпечення належного виконання господарських 

договорів; система торгівельних угод та особливості укладання окремих видів договорів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «господарський договір і зобов’язання», підстави виникнення господарських 

зобов’язань; основні види господарських договорів, їх форма і зміст; особливості укладення деяких 

видів господарських договорів; порядок і способи забезпечення виконання договорів; правові 

наслідки визнання господарського договору недійсним.  

Вміти: визначати систему торгівельних угод; правові підстави виникнення господарських 

зобов’язань; способи виконання господарських договорів, визначати відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання господарських договорів; складати господарські договори.  

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами і доповненнями) 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) 

5.Закони України: (із змінами і доповненнями) 

 «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII  

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

від 15.05.2003 №755-IV 

6. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення 

( постанова КМУ від 15 червня 2006 р. N 833.( із змінами і доповненнями)  

7. Зразки документів  

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

2. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

3. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” –  

http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib  

4. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pgp-journal.kiev.ua/.  

5. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

Питання для актуалізації опорних знань 

http://www.nau.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib


 1. Визначте підстави виникнення господарського зобов’язання. 

 2. Які  істотні умови господарського договору ? 

 3. Які правові наслідки недотримання  форми і змісту  господарського договору?  

 4. Якими способами забезпечується виконання господарського договору? 

 5 . Визначте систему торгівельних угод. 

 6.  Які правові наслідки невиконання чи неналежне виконання господарського договору? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глав 19-23, 24-25 ГК 

України. Особливу увагу необхідно приділити вимогам до форми і змісту господарського договору, 

а також правовим наслідкам недотримання цих вимог. Також необхідно ознайомитися із законами: 

Згідно Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.  

Господарським договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення господарських прав та обов'язків. Предметом господарського договору є 

продукція, роботи, послуги, майнові права, інші цінності, які задіяні у сфері господарського. 

Згідно зі ст. 263 ГК України господарсько-торговельна діяльність визначається як діяльність, 

що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію 

продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна 

діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. 

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватись у вигляді: матеріально-технічного 

постачання; збуту; енергопостачання; заготівлі; громадського харчування; продажу і передачі в 

оренду засобів виробництва; комерційного посередництва у здійсненні торговельної діяльності та 

іншої допоміжної діяльності із забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері товарного обміну. 

Правовими формами здійснення господарсько-торговельної діяльності є договори. 

 

Ситуація № 1 

 Фізична особа-підприємцем Матвієнко О.Г. («Замовник») 17.03.2019р. уклав з ТОВ «Велес» 

(«Виконавець») договір про надання юридичних послуг (супроводження судової справи – 

оскарження акту перевірки відділення Пенсійного фонду у м. Новомосковську). Згідно умов 

договору термін дії договору було встановлено до 17.07.2019р. Оплата за надані юридичні послуги 

здійснюється щомісячно до 17 числа кожного місяця. Чергове судове засідання було призначено на 

20.07.2019р., але у зв’язку з неявкою в судове засідання представника позивача – ФОП Матвієнка 

О.Г., суд розглянув справу і прийняв рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. 

 Отримавши рішення суду 25.07.2019 р., Матвієнко О.Г. направив претензію на адресу ТОВ 

«Велес» з вимогою повернути грошові кошти за договором, у зв’язку з тим, судова справа програна з 

вини ТОВ «Велес». 

Проаналізуйте ситуацію і надайте консультацію підприємцю  Матвієнко О.Г. з посиланням 

на норми законодавства. 

Що є підставою виникнення господарського зобов’язання і коли воно припиняється? 

Чи обгрунтована Претензія ФОП Матвієнка ОГ. До ТОВ «Велес»? 

Яке можливе вирішення ситуації  в подальшому між сторонами? 

Складіть Договір про надання юридичних послуг. (Відсутні дані визначте самостійно). 

 

    Ситуація № 2 

Будівельна фірма «Тріумф» 15.02.2020р. провела ділові переговори з Приватним 

підприємством «Пальміра» щодо майбутнього спільного проекту по будівництву спортивного 

комплексу в м. Київ. На переговорах між сторонами було досягнуто згоди, що в квітні 2013 р. буде 

укладено договір про будівництво спортивного комплексу, про що було складено протокол. У травні 

2020 р. директор ПП «Пальміра» дізнався, що будівельна фірма «Тріумф» 30.04.2020 р. уклала 

договір про будівництво спортивного комплексу з іншим підприємством. 



ПП «Пальміра» звернулося до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди, яка 

завдана Будівельною фірмою «Тріумф». В позовних вимогах зазначалось, що у зв’язку з тим, що 

Будівельна фірма «Тріумф» не виконала свої зобов’язання щодо укладення договору, ПП 

«Пальміра» понесла значні збитки, тому що розраховувала на цей договір і відмовилася від інших 

пропозицій. 

Який порядок укладення договору можливо застосувати в даному випадку? 

Чи правомірно подано позов і яке рішення може бути прийнято судом? 

Які наслідки щодо невиконання умов переговорів можуть настати для БФ «Тріумф»? 

Визначте письмово, як потрібно було оформити правовідносини між сторонами. 

   

   Ситуація № 3 

Між ТОВ «Віола» і  ПП «Сармат» 19.02.2019 р. було укладено договір поставки медичного 

обладнання № 678 на суму 450,0 тис. грн. В травні 2019 р. працівниками податкової інспекції при 

перевірці ПП «Сармат» було отримано офіційну інформацію, що згідно рішення господарського 

суду від 15.02.2017 р. ТОВ «Віола» ліквідовано.  

Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми законодавства. 

Які правові наслідки  укладення договору поставки настають для сторін, згідно умов задачі? 

Які повноваження податкового органу в даній ситуації? 

Складіть Договір поставки, згідно умов задачі. (Відсутні дані визначте самостійно)    

 

   Ситуація № 4 

 Між магазином «Меблі» («Замовник») та Приватним підприємством «Декор» («Виконавець») 

було укладено договір поставки товару (меблі). За умовами договору товар доставляється на адресу  

«Замовника» за рахунок і транспортом «Замовника». При доставці товару на склад «Замовника» 

було виявлено, що частина товару пошкоджена. Магазин «Меблі» направив Претензію ПП «Декор» 

щодо відшкодування збитків, які нанесені шляхом поставки товару неналежної якості. Приватне 

підприємство «Декор» Претензію не визнав, збитки не відшкодував. 

 Проаналізуйте ситуацію і надайте правовий висновок. 

Який порядок відшкодування збитків визначений законодавством? 

Як визначається розмір завданих збитків? 

Чи правомірна Претензія магазину «Меблі»? Відповідь обґрунтуйте.  
 

Ситуація № 5 

За умовами договору поставки укладеного між ТОВ «Віола» («Замовник») та ПП «Альянс» 

(«Виконавець»)  від 12.09.2019р. №54, «Виконавець» зобов’язувався поставити «Замовнику» товар 

(металеві труби) в кількості 3 тонн. протягом 3 робочих днів з дати його оплати. Загальна вартість 

товару 750,00 тис. грн. Оплата за товар проведена 15.09.2019р. Станом на 20.09.2019р. товар 

«Замовнику» не поставлений. У зв’язку з порушенням терміну поставки товару «Замовнику» завдані 

збитку на суму 100,00 тис. грн.  

Яким шляхом учасники господарських відносин можуть врегулювати спір? 

Якими документами підтверджуються вимоги кредитора до боржника? 

Які строки визначені законодавством для захисту інтересів учасників господарських 

відносин? 

Складіть Претензію згідно умов ситуації. Відсутні дані визначте самостійно. 

 
 

Домашнє  завдання 
Завершіть роботу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 м.___________________                                                                « ___» ________________20___р 

Замовник:____________________________________________________________________________________    

в особі____________________________________________________________________________________________________________________ 

що діє на підставі___________________________________________________________________________________________________________ 

з одного боку, і 

Виконавець: 

в особі______________________________________________________________________________________________________________ 

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________ 

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з__________________________ в обсязі та на умовах, визначених цим 

Договором. 

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 

1.2.1.___________________________________________________________________________________________________________ 

1.2.2.___________________________________________________________________________________________________________

 _________________________  

1.2.3._______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Обов'язки Виконавця 

2.1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику. 

2.2.  

2.3.  

3. Обов'язки Замовника 

3.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання 

передбачених цим Договором послуг. 

3.2.  

3.3. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. 

4. Ціна та порядок оплати послуг 

4.1. Вартість послуг ________ 

4.2. Акт про надані послуги підписується Сторонами до ____ числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому 

фактично надавалися послуги. 

4.3. Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість послуг у у строк _______________ з моменту 

підписання такого акта. 

5. Відповідальність та порядок вирішення спорів 

5.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором 

відповідно до чинного законодавства. 

5.2. За одноразову необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у 

розмірі ___________________ . 

5.3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у п. 4.2 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення. 

5.4. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди 

шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду. 



6. Інші умови 

6.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.  

6.2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін. 

6.3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до _____________________. 

6.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у 

випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 

6.5. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це 

другу сторону за _______ днів.  

6.6. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств __________________________________________________. 

6.7. Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств _______________________________________________. 

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

7.1. Замовник: 

Поштова адреса та індекс_________________________________________________________________ 

 Телефон/факс ____________________________________________________________________  

Поточний рахунок______ __________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ __________________________________________________________________________________ 

7.2. Виконавець: 

Поштова адреса та індекс__________________________________________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________________________________ 

Поточний рахунок _____ ___________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ ___________________________________________________________________________________ 

Замовник        Виконавець 

_______________       _________________ 

М.П.         М.П. 

Замовниик 

  



 

Договір поставки  

м._________________________                                                                         "____ "____________________ 20     р. 

 _________________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________________________________, 

                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ________________________________________________________________________________, 

з одного боку, та   ________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі іменується "Покупець") в особі ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ________________________________________________________________________________, 

з другого боку,  

            уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

         1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

         1.2.  Якісні і кількісні характеристики продукції, що є предметом поставки за цим Договором, строки 

поставки продукції за цим Договором визначаються у специфікації, що додається до цього Договору і є 

його невід'ємною частиною. 

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

             2.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати державним 

стандартам і технічним умовам. 

             2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом поставки за цим 
Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних 

стандартів або технічних умов. 

             2.3 Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому маркуванню 

згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами. 

3. ТАРА І ПАКУВАННЯ 

             3.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, пакується у тару відповідно до вимог 

відповідних стандартів або технічних умов, зазначених специфікації, що додається до цього Договору.  

http://yurporada.kiev.ua/ru/obraztsi-dogovorov/


             3.2. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна 

мати маркування на тарі, упаковці або бірці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами. 

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ПОСТАВКИ 

             4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, що визначені чинними 
прейскурантами Постачальника. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, 

розробленою Постачальником і погодженою із Покупцем. 

             4.2. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця на 

умовах __________________. 

5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

             5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця 

___________________________________________________________________________________________. 

6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ 

             6.1. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем провадиться шляхом 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ 

             7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть  
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням 

зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням  

умов, визначених змістом зобов'язання. 

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим  
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона  

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

            8.3. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період (квартал), 

додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право накласти на Постачальника 

штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного строку давності. 

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ СТОРІН 

             9.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі 
виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір 

неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні 

законодавством. 

10. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

             10.1. Загальна вартість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, визначається у 

розмірі __________________________________________________ грн. 

                            (суму цифрами і прописом) 



Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, відповідно 

підлягає коригуванню загальна вартість продукції, що оформлюється додатковою угодою між Сторонами. 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами 

своїх зобов'язань за цим Договором. 

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

13.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою 

угодою до цього Договору. 

13.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін.  

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані 

ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

13.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких 

має однакову юридичну силу. 

 МІСЦЕЗАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 Постачальник:   Покупець: 

______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

  

____________________________ 

                  (підпис) 

М. П. 

  ________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

____________________________ 

                  (підпис) 

М. П. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ №____ 

 

«___»_____________20___р.   _____ _______________________________ 

 

За договором від ____________ № _____ Ви були зобов'язані поставити  

____________________________________________________________________________________ 

Вартість  товару _______,  кількість  ______ тонн, за ціною ___________ за тонну.   

В порушення зазначеного договору  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

На підставі пункту ____договору __________________ нараховує  штрафні санкціїу розмірі ___% від  

вартості не поставленого у термін товару на суму ___________ грн.:  

Просимо зазначену суму штрафних санкцій та збитків перерахувати в 30-денний термін на наш 

розрахунковий рахунок № ______________________  в _____________________банку, МФО 

______________________________________________________________________________________.  

У разі несплати згаданої суми у визначений термін ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Додатки:  

 

Директор         

М.П. 
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