
 

Тема 2.5. Контроль за здійсненням господарської діяльності та відповідальність  

у господарському праві   

 

Практичне заняття 6 

Тема заняття: Форми контролю у сфері господарювання       

 

Мета заняття: знати поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності;  

підстави виникнення і форми господарсько-правової відповідальності; порядок та умови 

відшкодування збитків за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань; поняття 

«адміністративно-господарської санкції» та їх види. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «господарсько-правова відповідальність», «штрафна та оперативно-

господарська санкція»; підстави виникнення господарсько-правової відповідальності; види та 

порядок притягнення до господарсько-правової відповідальності.  

Вміти: визначати види та форми господарсько-правової відповідальності; знати підстави 

виникнення господарсько-правової відповідальності; знати вимоги до форми і змісту господарських 

договорів; складати претензії та позовні заяви про відшкодування збитків за невиконання або 

несвоєчасне виконання господарських зобов’язань.  

 

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 основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

 «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000.№2121-III 

6. Зразки документів  

Інтернет - ресурси: 

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

http://www.nau.ua   

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

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

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

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

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

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

http://pravo.biz.ua/. 

Питання для актуалізації опорних знань 

 1. Що є  підставою виникнення господарсько-правової  відповідальності? 

 2. Які  види господарських санкцій застосовуються  у сфері господарювання? 

 3. Чим відрізняються господарсько-правові санкції від  адміністративно-господарських санкцій?  

 4. Хто і на підставі чого уповноважений визначати  розмір адміністративно-господарських санкцій? 

 5. У яких  випадках учасники господарських відносин звільняються від господарської відповідальності? 

 6. Як визначається розмір збитків (шкоди)  і  який порядок  їх  відшкодуванню визначений законодавством? 

 7.  Які способи захисту прав учасників господарських відносин  визначені законодавством?  

 

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


Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

   Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глави 24 ГК 

України, Глави 11 Податкового кодексу України, Глава 2 КУпАП, Законами України: «Про 

банки і банківську діяльність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

 Юридичною підставою господарсько-правової відповідальності може бути не лише закон 

(нормативно-правовий акт уповноважених органів держави), а й укладений з дотриманням 

вимог закону договір (ч. 1 ст. 216 ГК України), в т. ч. засновницький – як установчий документ. 

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері 

господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні 

та/або правові наслідки. 

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування 

збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.  Крім зазначених у частині другій 

цієї статті господарських санкцій, до суб'єктів господарювання за порушення ними правил 

здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції.   

Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою 

учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції - уповноваженими 

органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими: 

- потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження 

про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за 

недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про 

це в договорі; 

- сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також відшкодування збитків не 

звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов’язань у 

натурі; 

- у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження 

відповідальності виробника (продавця) продукції. 

Ситуація № 1 

 Між ТОВ «Ліон» («Замовник») та ПП «Мідеа» («Виконавець») 17.04.2019р. було укладено 

договір поставки обладнання №95 на суму 350000 тис. грн. Термін дії договору до 17.11.2019 року. 

У зв’язку з тим,  «Замовник» станом на 01.12.2019року не розрахувався за поставлений товар, 

05.12.2019 р. «Виконавець» звернулося до суду з позовом про стягнення боргу і відшкодування 

збитків, завданих несвоєчасною поставкою товару. Після ознайомлення з позовом і додатками до 

нього, суддя видав ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі посилаючись на те, що 

позивачем порушено досудовий порядок розгляду спору, а також Договором поставки між 

сторонами не передбачено врегулювання спору в судовому порядку.  

Проаналізуйте ситуацію і визначте: 

1.Чи є обов’язковим  порядок досудового врегулювання спору між сторонами згідно умов задачі? 

2.Які істоті умови  договору поставки визначені законодавством? 

3.Чи правомірні дії судді? Відповідь обґрунтуйте. 

4.Як визначити розмір збитків за умовами ситуації? 

 

Ситуація № 2 

 Працівниками податкової служби м. Дніпро у лютому 2019 року була проведена перевірка 

приватного підприємства «Едельвейс» за 2018 рік. В ході проведення перевірки було встановлено, 

що за 2018 рік підприємством було укладено 20 господарських договорів. При цьому, по 5 договорах 

строки виконання зобов’язань закінчилися в грудні 2018р., а розрахунки не проведені в повному 

обсязі на момент перевірки. Крім того, при проведенні перевірки було встановлено, що 

підприємство занизило суму отриманого прибутку за 2018р. на 500 тис. грн.  

Проаналізуйте ситуацію і визначте: 

1. Які державні органи уповноважені застосовувати адміністративно-господарські санкції? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text


2.Які види відповідальності передбачені законодавством до суб’єктів господарювання за порушення 

податкового законодавства? 

3.Чим визначається розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства про 

оподаткування? 

4.Визначте вид(види) відповідальності, які може бути застосований до ПП «Едельвейс», згідно 

умов ситуації? 

  Ситуація № 3 

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

(«Виконавець»)  від 12.02.2020р. №54, «Виконавець» зобов’язувався поставити «Замовнику» товар 

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

товару 150,0 тис. грн. Оплата за товар проведена 20.02.2020р. Станом на 30.03.2030р. товар 

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

збитку на суму 100,0 тис. грн.  

Проаналізуйте ситуацію і визначте: 

1Яким шляхом учасники господарських відносин можуть врегулювати спір? 

2.Якими документами підтверджуються вимоги кредитора до боржника? 

3.Які строки визначені законодавством для захисту інтересів учасників господарських відносин? 

Складіть Претензію згідно умов ситуації. Відсутні дані визначте самостійно. 

Ситуація № 4 

 За договором підряду від 24.11.2018р. №78 укладеного між Дніпропетровською обласною 

радою («Замовник») та Будівельною фірмою «Одисей» («Підрядник») було досягнуто згоди про 

будівництво спортивного комплексу за рахунок коштів місцевого бюджету. Термін виконання 

договору до 24.12.1019 р. Договором  було обумовлено: відповідальність сторін за порушення 

терміну виконання робіт у вигляді пені в розмірі 1% ставки НБУ за кожний день затримки, строки 

оплати, неналежну якість робіт, порушення технології виробництва, порядок відшкодування збитків, 

право «Замовника» здійснювати контроль за якістю виконуваних робіт в будь-який момент, залучати 

інших спеціалістів у сфері будівництва,  у випадку необхідності. 

 Через 3 місяці після початку робіт «Замовником» було виявлено ряд порушень 

технологічного процесу при виконанні будівельних робіт. У зв’язку з чим «Замовник» направив 

лист-повідомлення  «Підряднику»  про відмову у сплаті грошових коштів за виконані роботи і 

дострокове припинення дії договору. 

 «Підрядник» не погодився з рішенням «Замовника» і звернувся до суду з позовом про 

зобов’язання відшкодувати вартості послуг, які ним були фактично надані «Замовнику». 

Проаналізуйте ситуацію і визначте: 

1. Які види оперативно-господарських санкцій передбачені законодавством? 

2.Чи обґрунтовані позовні вимоги «Підрядника»? 

3.Що є підставою для застосування оперативно-господарської санкції? 

4.Чи є обов’язковою умовою для застосування оперативно-господарської санкції факт вини 

сторони?  

 Ситуація № 5 

 До органів національної поліції м. Дніпро було подано 45 заяв від громадян щодо 

невиконання одним із банків м. Дніпро своїх зобов’язань по договорам, а саме: відмова у виплаті 

процентів по депозитним вкладам, блокування банківських карток та інші питання. При проведенні 

перевірки правоохоронними органами, зазначений в заявах громадян банк постійно порушує 

інтереси вкладників та не виконує зобов’язання. 

Проаналізуйте ситуацію і визначте 

1. Який державний орган уповноважений здійснити перевірку діяльності банку? 

2. Які заходи впливу застосовуються до банківських установ? 

3. Яку відповідальність несуть посадові особи банку за порушення діяльності банку? 

   
Домашнє  завдання 

Завершити виконання  роботи. 

 


