
ПРАКТИЧНА РОБОТА. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ 

 

Використовуючи сайт Верховної Ради України  http://zakon3.rada.gov.ua/laws, он-

лайн сервіс ІС Ліга-Закон http://search.ligazakon.ua/ та інші Інтернет-ресурси, вивчити 

законодавчу базу та виконати наступні завдання.  

Відповіді зберегти у файлі Word, застосовуючи відомі правила форматування 

документів. 

 

Завдання 1. Опрацювавши статті 41-60 Господарського кодексу України від 

16.01.2003.р., дати відповіді на питання: 

1. Дати визначення поняття «підприємство». 

2. Хто може бути суб’єктами підприємницької діяльності? 

3. Які категорії громадян не можуть займатися підприємницькою діяльністю? 

4. Що передбачає свобода підприємницької діяльності? 

5. Які види діяльності можуть здійснюватися тільки державними 

підприємствами і організаціями? 

6. На основі яких принципів здійснюється підприємницька діяльність? 

7. Яка установа здійснює державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності? 

8. Які документи подаються для державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності? 

9. Які документи подаються для державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи? 

10. В який термін проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємницької 

діяльності?  

11. Як здійснюється скасування державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності? 

12. Які документи отримає суб’єкт підприємницької діяльності в разі його 

державної реєстрації? 

13. Як підприємець може реалізувати право найму працівників? 

14. В яких випадках припиняється діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності? 

15. Які гарантії надає держава суб’єктам підприємницької діяльності? 

16. Як здійснюється державна підтримка підприємства? 

17. Як здійснюється державне регулювання підприємницької діяльності? 

18. Як здійснюється діяльність іноземних підприємців? 

 

Завдання 2. Опрацювавши статті 62-78, 93-153 Господарського кодексу 

України від 16.01.2003.р., дати відповіді на питання: 

1. Дати визначення поняття «підприємство»? 

2. Які існують види підприємств? 

3. Які підприємства належать до малих підприємств? 

4. Які існують об’єднання  підприємств? 

5. Який порядок функціонування об’єднань підприємств? 

6. За яких умов створюється підприємство? 

7. Які відомості містяться в статуті підприємства? 

8. Які існують джерела формування майна підприємств? 

9. Які загальні принципи управління підприємством? 
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10. Яким чином будуються відносини підприємства і держави? 

11. Як здійснюється господарська діяльність підприємства? 

12. Як здійснюється економічна діяльність підприємства? 

13. В чому полягає соціальна діяльність підприємства? 

14. Якими шляхами здійснюється реорганізація підприємства? 

15. Як здійснюється ліквідація підприємства? 

 

Завдання 3. Опрацювавши статті 79-91 Господарського кодексу України від 

16.01.2003.р. та Закон України « Про господарські товариства» № від з 

послідуючими змінами то доповненнями, дати відповіді на питання: 

1.  Що являють собою господарські товариства? 

2. На підставі яких установчих документів діють господарчі товариства? 

3. Які права та обов’язки мають учасники товариства? 

4. Що може виступати в якості вкладів учасників та засновників товариства? 

5. Як утворюється прибуток товариства? 

6. Який порядок реорганізації та ліквідації товариства? 

7. Що являє собою акціонерне товариство? 

8. Які існують види акціонерних товариств? 

9. Як здійснюється розповсюдження акцій акціонерних товариств? 

10. Що являють собою установчі збори акціонерного товариства і які питання 

вони вирішують? 

11. Які відомості містять установчі документи акціонерного товариства? 

12. Що є вищим, виконавчим і контролюючим органами акціонерного 

товариства та які питання вони вирішують? 

13. Що являє собою товариство з обмеженою відповідальністю? 

14. Які відомості містять установчі документи товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

15. Що є вищим, виконавчим і контролюючим органами товариства з 

обмеженою відповідальністю та які питання вони вирішують? 

16. Що являє собою товариство з додатковою відповідальністю? 

17. Який порядок функціонування товариства з додатковою відповідальністю? 

18. Що являє собою повне товариство? 

19. Який порядок функціонування повного товариства? 

20. Що являє собою командитне товариство? 

21. Який порядок функціонування командитного товариства? 

 

Завдання 4. Опрацювавши статті Закону України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності» №1775-ІІІ від 01.06.2000р. з послідуючими 

змінами то доповненнями, дати відповіді на питання: 

1. Дати визначення термінів «ліцензіат», «ліцензія», «ліцензування». 

2. Які основні принципи державної політики у сфері ліцензування? 

3. Які повноваження має орган ліцензування? 

4. Що являє собою експертно-апеляційна рада та вирішення яких питань 

входить до її компетенції? 

5. Що являють собою ліцензійні умови? 

6. Які види господарської діяльності підлягають ліцензуванню? 

7. Які документи подаються до органу ліцензування для одержання ліцензії? 



8. У який строк орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або 

про відмову у її видачі? 

9. Що є підставами для відмови у видачі ліцензії? 

10. Які відомості містить ліцензія? 

11. Який порядок видачі ліцензії? 

12. Як здійснюється зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до 

заяви про видачу ліцензії? 

13. В яких видах і яким чином здійснюється видача дублікату ліцензії? 

14. Яка інформація міститься у ліцензійному реєстрі та Єдиному ліцензійному 

реєстрі? 

15. Як здійснюється контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов? 

16. Що є підставами для анулювання ліцензії? 


