
Практичне заняття 1. 
Організаційно-правова форма господарювання:  

поняття, види, порівняння 
(2 год.) 

 
Описові питання: 

1. Поняття та правова природа організаційно-правової форми 
господарювання. 

2. Види організаційно-правових форм господарювання в Україні. 
3. Проблема вибору організаційно-правової форми господарювання під 

час створення власного бізнесу. 
4. Установчі документи: процедура формування та зміст. 

 
Контрольні запитання: 

 
1. Дайте визначення поняття «організаційно-правова форма 

господарювання». 
2. Як співвідносяться поняття «організаційно-правова форма 

господарювання», «найменування юридичної особи», «назва юридичної 
особи»? 

3. Назви яких юридичних осіб можуть містити назву юридичної особи? 
4. Найменування яких організацій може містити інформацію про 

засновника? 
5. Дайте визначення поняття «суб’єкти господарювання». 
6. Що розуміють під поняттям «господарська діяльність»? 
7. Які є види господарської діяльності? 
8. Наведіть класифікацію організаційно-правових форм господарювання. 
9. Які існують види підприємств? 
10.  Державна реєстрація, яких видів підприємств більше не передбачена 

чинним законодавством України? 
11. Які існують види господарських товариств? 
12. Охарактеризуйте відмінності між наступними видами організаційно-

правових форм: а) ФОП і ПП; б) ТзОВ і ПП; в) ТзОВ і ТзДВ; г) ТзДВ, КТ 
і ПТ; д) АО і АБ. 

13.   Яка різниця між державним підприємством і казенним підприємством? 
14. Що таке «холдингова компанія»? 
15. Які критерії впливають на вибір організаційно-правової форми 

господарювання і чому? 
16. Охарактеризуйте таку організаційно-правову форму господарювання як 

підприємець-фізична особа? Які її особливості? 
17.  Що таке ТзОВ, які його переваги та недоліки? 
18.  У яких випадках, на вашу думку, варто реєструвати юридичну особу, а у 

яких реєструватись як ФОП? 
19. Що є установчим документом: ФОП; ПП; ТзОВ; ПТ; ТзДВ; КТ? 
20. Що таке модельний статут? 



 
Завдання 

№1. Проаналізуйте модельний статут ТзОВ. Дайте відповідь на питання:  
 як формується статутний капітал товариства?  
 які права має учасник товариства щодо його статутного капіталу? 
 який порядок вступу до товариства? 
 який порядок виходу з нього? 
 що таке дивіденди і як врегульовувала виплата дивідендів модельним 

статутом? 
 які органи управління має ТзОВ і яка їх компетенція? 
 який порядок прийняття рішення органами управління ТзОВ? 
 що таке значні правочини та правочини щодо яких є заінтересованість? 

 
№2. Охарактеризуйте вид підприємницької діяльності, яким ви б хотіли 
займатися. Яку організаційно-правову форму краще вибрати для цього виду 
діяльності? Обґрунтуйте свою позицію керуючись вимогами чинного 
законодавства та за допомогою аналізу установчих документів. Порівняйте 
обраний вами установчий документ із статутом ТзОВ.  
 

Рекомендовані джерела: 
1. Господарський кодекс України;  
2. Цивільний кодекс України;  
3. Закон України «Про господарські товариства»;  
4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»;  
5. Закон України «Про акціонерні товариства». 
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