
Тема дисципліни 1.3. Правове становище господарських товариств, 

підприємств та їх об’єднань 

 

Семінарське заняття 3 

Тема: Правовий режим господарських товариств та їх види    
 

План 

1. Поняття, ознаки і види господарських товариств, їх установчі документи.  

2. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю. 

3. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю. 

4. Поняття, ознаки та порядок утворення державного та комунального підприємства. 

5. Правовий режим підприємств колективної та кооперативної власності. 

 

Література 
Базова: 

1. Гетьманець О.П. Господарське право України : підручнику 2 ч // О.П. Гетьманець. - 

Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. - 368 с.  

2. Господарське право (загальна частина): навчальний посібник / О.М. Обушенко, К.І. 

Чижмарь, Д.В. Журавльов, А.В. Коваленко, В.Б. Саксонов, Л.В. Межевська, Н.М. 

Обушенко, Л.Ю. Манукова., 2014. – 352 с.  

3. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний 

курс: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 180 с. 

 

Допоміжна: 

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. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 

06.02.2018 №2275-VIII (із змінами і доповненнями) 

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI (із змінами і 
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Інтернет - ресурси: 
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імені Тараса Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  
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господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим 

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

7. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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Ключові поняття та категорії  
Господарське товариство, учасники товариства, установчі документи, акціонерне 

товариство, органи управління, державна реєстрація, активи, загальні збори учасників, 

відповідальність, контроль.    

 

Індивідуальні  творчі завдання 
1. Правовий статус і особливості утворення державно підприємства. 

2. Правове становище публічного акціонерного товариства. 

3. Порядок утворення і діяльності виробничого кооперативу. 

4. Правове становище товариства з обмеженою  відповідальністю. 

5.  Особливості створення акціонерних товариств в Україні. 

 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Визначте і охарактеризуйте ознаки комунального підприємства. 

2. Визначте стадії утворення товариства з обмеженою відповідальністю. 

3. Які особливості утворення виробничого кооперативу? 

4. Хто може ініціювати утворення державного підприємства? 

5. Визначте зміст установчих документів приватного підприємства. 

6. Що є активами акціонерного товариства? 

7. Кому заборонено бути засновниками  господарських товариств?  


